
 

 ةــة الشعبيــة الدميقراطيــة اجلزائريـــــاجلمهوري
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 
 جستري يف ختصصاحبث مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة م

 العلوم البيولوجية املطبقة يف األنشطة البدنية
 

 :عنوانب  

 عند املراهقني يف مرحلة النضوج اجلنسي املختلف الشدة تقنني احلمل البدين

 ذكور )14-11(مرحلة 

 - مستغامن  –جويلية  5حبث أجري على تالميذ متوسطة 
 

شرافإ       ب إعداد الطال
الراويعلي رياض  /د.أ    بلقــــادة هواري 

 

 

 2012- 2011: السنة اجلامعية 
 



 
 

 

 

 داءـــــــــاإله

 

 إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهللا

 إىل مجيع األخوة واألخوات وإىل كل العائلة كبريا وصغريا

إىل كل املدرسني الذين سامهوا يف إعدادي من طور التعليم االبتدائي إىل التعليم اجلامعي دون أن أنسى 

 اصدقائي

 إىل مجيع الزمالء يف درب احلياة ويف الدراسة

 وإىل كل أساتذة وعمال معهد التربية البدنية والرياضية

 .إىل كل هؤالء أهدي هذه املذكرة 

 

 هواري بلقادة

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ــرالشــكر والتقدي

 

 .شكرا لكل من علمنا حرفا من أول عمرنا إىل يومنا هذامث للعلم واملعرفة،  اهللا من أحيانا وسخرنا طالب احلمد

تقدم خبالص الشكر والتقدير واالحترام إىل األستاذ املشرف الدكتور رياض الراوي الذي تابع مراحل إجناز أ

 .هذه املذكرة بشكلها النهائي 

بالشكر والتقدير إىل السادة األساتذة والدكاترة على كل التوجهات القيمة والتشجيعات اليت  أتقدمكما 

 .قدموها لنا 

 .ز هذا البحث من قريب أو  من بعيدمن سامهوا يف إجنا و خنتم تشكراتنا إىل كل

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ِبْسِم اِهللا الَرْحَمِن الَرِحیِم
 

 ]َقـــــاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال  ِعْلـَم  َلَنـآ ِإال َمـا  َعلَّمَتَنـآ ِإنََّـَك َأنـَْت الَعِلیـُم الَحِكیـُم[
 

  32*،اآلیة البقرةُسوَرُة



 ج 

 

 ثـوى البحـمحت
 أ ....…………........…………………………….....................................… داءـاإله

 ب ..............................................………......…………………………الشكر و التقدير
 قائمة احملتويات

 ز.…………..........……………………….............................………… قائمة اجلداول
 ح..…………........………………………….............................……… قائمة األشكال

 التعريف بالبحث
 01 ...…………........…………………………….....….....……… البحث مقدمة .1

 01 ...…………........………………………………..........………مشكلة البحث .2

 02 ...…………........……………………………………..........…أهداف البحث .3

 02 ...…………........…........……………………………………فرضيات البحث .4

 03 ...………….......…………….....……...…………………البحث أمهيةماهية و  .5

 03  ...…………........……………………….....…….……… مصطلحات البحث .6

 04 ...…………........………………………………….....…… الدراسات املشاة .7

 اب األولالبــ
 ةـة النظريـالدراس

 12 ...…………........…………........................………………………مدخل الباب األول 
 املراهقة و خصائص املرحلة العمرية: الفصـل األول

 14 ………………………...…………………………………………...…………… متهيد

 14 …….………………………………………… املراهقة يف مرحلة البلوغ -1- 1

 15 …...…………………………………………….خصائص النمو يف بداية البلوغ  -1- 2

 20...………………………...…………………………….خصائص املرحلة العمرية - 3-1

 20 ..…………………....……...………………………………اخلصائص اجلسدية- 1-3-1

 23 ..…………….....…………...………………………………اخلصائص اجلنسية - 1-3-2

 23 ..……………......…………...……………………………احلركية صائصاخل - 1-3-3

 24 ..……………....…………...………………………………اخلصائص النفسية - 1-3-4

 24..……………....…………...………………………………اخلصائص العقلية  - 1-3-5

 25 …………....…………...………………………………اخلصائص االجتماعية - 1-3-6



 د 

 

 25 ..………............................………………...……………………………… اخلالصة  

 احلمل البدين :الثاينالفصـل 

 27 …………...………………………........……….....................................……متهيد 

 27 …………..........................................................……:تعريف احلمل البدين -2-1

 27 ..........................……………….........ل البدينالتدريب احلم مكونات محل -2-2

 28 ................................……….………………………….التدريب درجات محل - 2-3

 30 …………......……………………..................................…… أنواع احلمل -2-4

 30 ..........……………………………….....……العوامل احملددة للحمل البدين  -2-5

 31 ...………..................................……التغريات خالل اخلضوع للحمل البدين  - 2-6

 31 .....…………........................التغريات احلادثة بعد االنتهاء من احلمل البدين - 2-7

 32 ........................…………………………....…… العالقة بني احلمل والتكيف - 2-8

 32 …..............……………………………...................تقنني شدة محل التدريب -2-9

 33 .................................…………………………..................احلمل الزائد -2-10

 33 ............................…..…...…….………….....................................…… اخلالصة

 احلمل الفسيوليجي: الثالثالفصـل 
 35...............................................………………………....................................متهيد

 35 ..............................………………………............................... املتغريات الوظيفية-3

 35 .................................………………………...............................نبض القلب - 3-1

 36...................................………………………...............................ضغط الدم - 3-2

 vo2 ( .............................……...…………………...... 37(االستهالك األكسجيين  - 3-3

 37 ........................……………………….................................... السعة احليوية - 3-4

 37 ..................................................................................... .انظمة انتاج الطاقة- 3-5

 39 ………….....………......................................هوائيةالوالعتبة ال عتبةالالكتات - 3-6

 40 ..............................……………………….....................................اإلستشفاء- 3-7

 40 .................……………………….....................................مفهوم االستشفاء- 3-7-1

 40 ......................………………………............................... .أمهية االستشفاء - 3-7-2

 41 .......................................سس الفسيولوجية إلمتام عمليه استعادة الشفاءاأل - 3-7-3

 42 ……...........………..............................اختالف سرعة معدل االستشفاء - 3-7-4



 ه 

 

 43 ...........................................………………………....................................خالصة

 الثانـيالبــاب 
 ةـامليدانيالدراسـة 

 45 ...…………........…………........................……………………… الثاينمدخل الباب 
 منهج البحث و اإلجراءات امليدانية :الفصـل األول

 47 .......….....................................………........................………………………متهيد

 47 ..........................…………........................………………………منهج البحث -1

 48 .............................…………........................………………………الـعينة -2

 48 .......................…………........................………………………البحثجماالت  -3

 49 ......................…………........................………………………متغريات البحث - 4

 51 ................................…… ........................………………………البحثأدوات  -5

 51 .....…………....................................……… ……:وسائل البحث البيداغوجية -6

 52 ......………….................................................……………الدراسة االستطالعية -7

 53 ..........................................................................…األسس العلمية لالختبارات -8

 61 .......………................................................…..................التجربة الرئيسية - 10

 11 ...............................................................................…… :صعوبات البحث - 11

 12 ...............................................................................…املعاجلة اإلحصائية - 12

 65.............................................................................خالصة

 عرض و حتليل و مناقشة النتائج :الثاينالفصـل 

 67 .......…..............................................................………........................……متهيد

 67 نتائج ال ومناقشة عرض - 1

 105 .......…..............................................................………..........اإلستنتاجات – 2

 107 .......…......................................................………..........مناقشة الفرضيات  – 3

 109 .......…..............................................................………..........خالصة عامة - 4

 109 .......….......................................……..........اقتراحات أو فرضيات مستقبلية  – 5

  .......…..........................……….................……املراجع و املصادر قائمة 

  .......…........................................…............................................… املالحق 

 



 ز 

 

 

الصفحة العنوانالرقم

واط 2وصدق اإلختبار بواسطة معامل اإلرتباط لبريسون عند الشدة  01  53 

 54 واط 3وصدق اإلختبار بواسطة معامل اإلرتباط لبريسون عند الشدة  02

واط 4وصدق اإلختبار بواسطة معامل اإلرتباط لبريسون عند الشدة  03  
 

54 

 67 ء الراحةاملؤشرات الفيسيولوجية  اثنا 04
 68 نبض القلب اثناء الراحة 05
 69 ضغط النبض اثناء الراحة 06
 70 اثناء الراحةالسعة احليوية 07
 اثناء الراحةمحض الالكتيك تركيز 08

 
71 

 72 :واط 2املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  09

 72 اطو2عند الشدة )بالثانية(زمن األداء 10
 73 واط 2نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  11
 :واط 2ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  12

 
74 

13 
نبض القلب وضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند  نسبة زيادة

 :واط 2الشدة 
75 

 75 واط 2من اجلهد عند الشدة بعد االنتهاء مباشرة  السعة احليوية 14
 77 واط 2عند الشدة  النسيبvo2اإلستهالك األكسيجيين 15
 78 :واط 2بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة محض الالكتيك  16

 79 واط3املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  17



 ح 

 

 80 واط3عند الشدة )بالثانية(زمن األداء 18
 80 واط 3نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  19
 82 واط3ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  20

نبض القلب وضغط الدمبعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند  نسبة الزيادة 21
 واط 3الشدة 

83 

 83 واط3مباشرة من اجلهد عند الشدة  بعد االنتهاء السعة احليوية 22
 85 واط 3عند الشدة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك 23

 86 واط 3بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة محض الالكتيك  24

 88 واط4املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  25

 واط4عند الشدة )بالثانية(ن األداءزميبني عرض نتائج متوسطات  26
 

88 
 89 واط 4نتائج نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  27
 90 واط4نتائج ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  28

نسبة الزيادة نبض القلب وضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند  29
 واط 4الشدة 

91 

 91 واط4بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليوية 30
 93 واط 4عند الشدة  النسيب vo2اإلستهالك األكسيجيين 31
 94 واط 4بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة محض الالكتيك  32

رحلة مباشرة ويف م) واط  2( بعد اجلهد  عند الشدة, نبض القلب يف الراحة 33
 االستشفاء بعدها

95 

 96 واط2مؤشرات شدة احلمل البدين عند الشدة 34
 98مباشرة ويف مرحلة ) واط  3( عند الشدة  بعد اجلهد,نبض القلب يف الراحة 35
 99 واط3مؤشرات شدة احلمل البدين عند الشدة 36

37 
مباشرة ويف مرحلة ) اط و 4( بعد اجلهد  عند الشدة, نبض القلب يف الراحة

 االستشفاء بعدها
101 

 102 واط4مؤشر شدة احلمل البدين عند الشدة 38
 



 ح 

 

 

 الصفحة العنوان الرقم
 49 متغريات البحث 01

 55 طريقة القياس الوزن 02

 56 امليزان الطيب 03

 56 قياس نبض القلب وضغط الدم 04

 57 قياس السعة احليوية 05

 57 .محض الالكتيك يف الدم جهاز قياس تركيز 06

 59 يوضح طريقة سري االختبار 07

 68 ء الراحةاملؤشرات الفيسيولوجية  اثنا 08

09 
املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة 

  واط2
72 

 73  واط2نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  10

 74  واط2ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  11

12 
نتهاء مباشرة من اجلهد بعد اال السعة احليويةنتائج متوسطات يبني 

  واط2عند الشدة 
76 

 78  واط2بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة محض الالكتيك  13

14 
شدة احلمل البدين عند الفسيولوجية بعد اإلنتهاء مباشرة ؤشرات امل

 80 واط 3الشدة 

15 
 واط3نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة 

 
81 

16 
 واط3بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ضغط النبض 

 
82 



 ط 

 

17 
 واط3بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليوية

 
84 

 86 واط3بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيك 18

19 
املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند 

 واط4الشدة 
  

88 

 89 واط4نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  20

21 
 واط4ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة 

 
90 

22 
 واط4بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليوية

 
92 

23 
 واط4بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيك

 
94 

24 
) واط  2( بعد اجلهد  عند الشدة, احةنبض القلب يف الر

 بعدها مباشرة ويف مرحلة االستشفاء
96 

 97 واط2شدةلمؤشرات شدة احلمل البدين عند ا 25

26 
مباشرة ) واط 3( عند الشدةبعد اجلهد  نبض القلب يف الراحة
 بعدها ويف مرحلة االستشفاء

 

98 

27 
 واط3لشدةمؤشرات شدة احلمل البدين عند ا

 
99 

28 
مباشرة ) واط4( بعد اجلهد  عند الشدة نبض القلب يف الراحة
 .بعدها ويف مرحلة االستشفاء

101 

29 
 واط4لشدةمؤشرات شدة احلمل البدين عند ا

 
102 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريـف بالبحـث



 التعريف بالبحث  

0 
 

 

 . مقدمة البحث -1

 مشكلة البحث -2

 .أهداف البحث  -3

 فرضيات  البحث-4

 ماهية وامهية البحث -5

 . مصطلحات البحث  -6

 الدراسات املشاة  -7

 خالصة

 
  

 



 التعريف بالبحث  

1 
 

 :مقدمة البحث-1
للرياضة عامة دور جوهري يف حتسني احلالة الصحية لإلنسان و هلذا اهتمت البلدان  إن 

املتطورة بإدراج احلصص الرياضية يف املدارس قصد إعطاء دفع للتنمية يف شىت جماالت احلياة وتقليل 
 .من األمراض

ب النفسية ن التربية البدنية والرياضة تشارك يف تكوين التالميذ وترقيتهم يف خمتلف اجلوانا
والتربوية واالجتماعية وغريها، وبوصفها مادة تعليمية كبقية املواد األكادميية األخرى خالل املرحلة 

على أا  )شرتتشارلز بيو(رياضية كقاعدة تربوية كما ينظر إليها البدنية والنشاطات ال ، فإنلتعليميةا
مواطن الئق من الناحية البدنية والعقلية  جزء متكامل من التربية العامة وميدان جترييب  هدفه تكوين"

 بغرض حتقيق ربامجكواالنفعالية واالجتماعية وذلك عن طريق  ألوان من النشاطات البدنية  اختريت 
ؤدي اىل حتقيق فية  الىت تيعلى حسب قدرات التلميذ الوظ )22، صفحة 1992الشاطيء، ("املهام هذه

ملمارسة امدروسة بصفة علمية وتناسب الفئة لكن جيب أن تكون هذه الربامج .ليفسيولوجياالتكيف 
حلة النضوج اجلنسي إال انه كاليات خاصة عند املراهقني يف مرهلذا الربنامج الرياضي وهنا تتعدد اإلش

 .ال توجد أحباث كثرية والسيما يف اجلزائر
فيسيوجلية يف خمتلف أعضاء اجلسم من شاا أن  تتأثر و تؤثر على إن يف النضوج تطورات 

التمرين الرياضي  وهذا ما نريد معرفته حىت يتسىن لنا تقنني احلمل البدين هلذه الفئة الواسعة يف 
 .املدارس اجلزائرية

و من أجل تسليط الضوء على الكثري من اخلالفات حول ما يقدم إىل الناشئ من نشاطات 
  .ل املراحل التعليمية املختلفة إطار مناهج التربية الرياضية خالبدنية يف

 : مشكلةالبحث - 2

رغم وضوح وسالسة طرق وأساليب الكشف عن حالة اجلسم بواسطة بعض املؤشرات  
الوظيفية عند أداء النشاط الرياضي وبعده يف مرحلة االستشفاء ،إال انه وحلد أالن ولوقتنا احلاضر الزال 

خمتلف الغموض وعدم الدراية الكافية حتيط خبصوصية دينامية تلك املؤشرات الوظيفية أثناء اجلهد البدين 
وكذلك .)األوىل و الثانية (الشدة حىت اخنفاض املقدرة عند املراهقني وعالقته مبراحل النضوج اجلنسي 

غياب مؤشر كفاءة معلومايت واضح وصريح للكشف عن خصائص تقنني مستوى احلالة التدريبية من 
د نسبيا حىت جهة ومستوى حالة النضوج اجلنسي  للمراهقني يف ظروف  أداء اجلهد البدين الواح
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وقف عليها جناح حتقيق أهداف التكيف الفسيولوجي مع واليت يت.من ناحية أخرى )مرحلة التعب(النهاية
 .النمو للمراحل العمرية أعاله أو فشلها وعدم حتقيق األهداف التدريبية وهبوط مستوى األداء الرياضي 

 :حيث حتدث عدة تغريات فسيولوجية منها
الترددات القلبية يف مرحلة االسترجاع بعد أداء احلمل البدين  ةديناميكيعدم وضوح خصوصية  - 

 .خمتلف الشدة عند املراهقني وارتباطه حبالة النضوج اجلنسي
 :لإلجابة على إشكاليات البحث أعاله يتوجب اإلجابة على التساؤالت التالية

 .نمو يف مرحلة النضوج اجلنسيهل إن حتديد املعايري وشروط احلمل البدين يساعدان يف حتسني ال- 1
هل هناك فروق يف املؤشرات الفسيولوجية عند املراهقني أو مؤشرات احلمل البدين يف مرحلة  - 2

واموعة  )14- 13(و الثانية) 12 - 11(املرحلة األوىل[النضوج اجلنسي بني عينات البحث التجريبية
 )].رياضيني 13- 12( بينهما الرياضية املشتركة

 )14-13(و الثانية)12 -11(االستشفاء بني كل من عينات املرحلة األوىل سرعةيوجد فرق يف  هل -3
 .)رياضيني 13-12( بينهما واموعة الرياضية املشتركة

 : البحث أهداف -3
املناسب ملراحل العمرية األوىل والثانية يف مرحلة النضوج ) الفسيولوجي ( تقنني احلمل البدين - 1

 .للرياضيني وغري الرياضيني اجلنسي 
والضغط الدموي ) استشفاء  –جهد  –الراحة ( حتديد املؤشرات الفسيولوجية لترددات القلبية  - 2

تركيز حامض , vo2اإلستهالك األكسجيين ,السعة احليوية ,االنقباضي واالنبساطي ، ضغط النبض
 .لعينات البحثاالكتيك 

 .الزمن الكلي لالختبار وعدد الترددات القلبية حتديد مؤشر الكفاءة باالعتماد على  - 3
 .مقارنة بني مؤشرات احلمل البدين واملؤشرات الفسيولوجية بني عينات البحث التجريبية 

 : البحثفرضيات  - 4
نفترض أن وضع املعايري وشروط احلمل البدين يساعدان يف حتسني النمو يف مرحلة النضوج  - 1

 . اجلنسي
النضوج فرق يف القدرة على حتمل اجلهد األقصى بني كل من املراحل نفترض أن يحدث  - 2

 .العمرية األوىل و الثانية
نفترض وجود فرق يف مدة االستشفاء بني كل من عينات املرحلة األوىل و الثانية سببه التقدم يف  - 3

 .مرحلة النضوج
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 :ماهية وأمهية البحث - 5
حبثنا هذا هو وضع معايري و شروط للحمل البدين و فترة االستشفاء املخصصة له عند فئة أمهية  إن

املراهقني يف مرحلة النضوج اجلنسي حىت يتسىن ألي مدرب أو مدرس إعطاء احلمل الكايف املناسب 
 .عملية النمو يف مرحلة النضوج اجلنسي أثناءوالغري مؤثر على الوظائف الفسيولوجية 

 :البحث مصطلحات - 6
 :  احلمل البدين -1- 6

هو ذلك اهود البدين والعصيب الواقع على جسم الفرد نتيجة املثري احلركي اهلادف للنشاط 
، ومنه يستخلص الطالب الباحث أن احلمل البدين هو كل ما تستدعيه  )2010الراوي، (الرياضي

 .إثارة حركية هادفة من النشاط الرياضي املمارس من جمهود بدين وعصيب على جسم الفرد 
 :تقنني احلمل البدين -6-2

العامل  هاملرجوة، و يقسم ه يف إجتاه حتقيق األهداف احلمل البدين التحكم يف مكوناتيقصد بتقنني 
 :إىل ثالث مراحل" 1978جودك " الروسي 

دم و نوعيته و طبيعة النشاط التخصصي للرياضي مجع البيانات عن مستوى احلمل املستخ -1
 ...ودرجته

 .حتليل البيانات و املعلومات املختلفة -2
 )1997اح، عبدالفت(.و معلومات بياناتمت مجعه من ختطيط محل التدريب يف ضوء ما  -3

 :املراهقني -3- 6
وتسمى هذه ) بالغني(هم فئة من الشباب الذين مل يكتمل منوهم بعد ليصريوا ناضجني 

اليت تقرب الشاب املراهق من النضج  املرحلة باملراهقة وهي عبارة عن نتائج التغريات الفيزيولوجية
، 1991اسعد، (و حتدث هذه التغريات عند البنات يف سن مبكر قبل األوالد ,البيولوجي واجلسمي 

 .)55صفحة 
  :اجلنسي النضوج مرحلة -4- 6

فيها منو جسدي  البلوغ أو مرحلة البلوغ هي مرحلة من مراحل منو اإلنسان، واليت حيدث
مراحل متقدمة من  يفحيث يكون مستعداً ..العمرية ونضج جنسي وهذا أهم ما مييز هذه املرحلة

 الوصول إىل ايته بالقدرة على إنتاج احليوانات املنوية عند الولد أو البويضات عند البلوغ أو عند
ن التغريات النفسية والسلوكية ويالحظ ان التغريات اجلسمانية والفيسيولوجية ترتبط بالعديد مالبنت 

 )141، صفحة 1991اسعد، (.اليت تتميز ا هذه املرحلة
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 :الدراسات املشاة -7
 :متهيد

اهلدف األساسي من الدراسات املشاة ملوضوع البحث هو حتديد ما سبق إمتامه وخاصة ما  إن 
يتعلق مبشكلة البحث املطلوب دراستها إىل جانب إتاحة الفرصة أمام الباحث إلجناز حبثه على حنو 

 ويذكرحممد حسني عالوي و أسامة كامل راتب أن الفائدة من التطرق إىل الدراسات السابقة. أفضل
يف أا تدل الباحث على املشكالت اليت الزالت حباجة إىل الدراسة أو البحث، وما الذي ينبغي " تكمن 

إجنازه ، كما أا توضح للباحث خمتلف اجلوانب اليت تكون البحوث املرتبطة قد عاجلتها بالنسبة ملشكلة 
ر كاف من قبل األمر البحث احلالية أو توضع للباحث ما إذا كانت مشكلة البحث قد عوجلت بقد

وعلى هذا األساس عمل الطالب . )68و 67، صفحة 1987عالوي، (الذي يستدعي إجراء املزيد من البحوث
 .الباحث على مجع عدد من الدراسات العلمية مستفيدا من نتائجها يف إجناز هذا البحث العلمي 

تقنني احلمل البدين وفق بعض املؤشرات الفسيولوجية " بعنوان )2010(:حبث غزايل رشيد -7-1
 م600سنة يف مسابقة جري ) 18- 16(لتنمية بعض عناصر األداء البدين واالجناز الرقمي للتلميذات 

".  
 أهداف هذا البحث: 

األداء البدين لدى تقنني احلمل البدين وفق بعض املؤشرات الفسيولوجية يف تنمية بعض عناصر  -1
 .م600سنة يف مسابقة جري ) 18-16(اإلناث 

تقنني احلمل البدين وفق بعض املؤشرات الفسيولوجية يف حتسني مستوى االجناز الرقمي يف جري  -2
 .سنة) 18- 16(م لدى اإلناث 600

 فروض البحث: 

الرقمي لدى اإلناث احلمل البدين املقنن يؤثر إجيابا على تنمية عناصر األداء البدين واإلجناز  -1
 .م600سنة يف مسابقة جري ) 18- 16(

توجد فروق معنوية يف نتائج االختبارات البعدية لعينيت البحث لصاحل التجربة يف بعض عناصر  -2
 .م600سنة يف مسابقة جري ) 18- 16(األداء البدين واإلجناز الرقمي لدى اإلناث 

 منهج البحث: 
 . يب فهو أكثر مالءمة يف حل هذا املشكلاستخدم الطالب الباحث املنهج التجري 
 عينة البحث: 
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سنة  18إىل  16متت الدراسة على تالميذ املرحلة النهائية من التعليم الثانوي تتراوح أعمارهم من  
 .تلميذة مقسمني إىل قسمني 50بلغ عددهم 

 عينة جتريبية  25عينة ضابطة  25
 أستاذا 53والذين قدر عددهم  باإلضافة إىل عينة األساتذة املستجوبني

 املستخدمة االختبارات: 
 .)من بداية متحركة م30اختبار عدو ( اجلهاز الالهوائي الالليين بارختإ - 1
 .م50اختبار جري  -2
 خطوات 5اختبار  - 3
 :اختبار اجلهاز اهلوائي -4
 .لقياس القدرة االسترجاعية Steptestمؤشر  -5
هذه املسافة من أجل التعبري عن نتائج هذا االختبار بواسطة حساب مؤشر  وحتديدد 9اختبار  -6

V02max. 
 :اختبار ثين اجلذع لألمام من الوقوف -7

  االستنتاجاتأهم: 
من خالل الدراسة اليت قام ا الطالب الباحث من حيث أهداف الدراسة، ومن خالل التحليل 

 :اإلحصائي استنتج مايلي
وجود فروق دالة إحصائيا بني قياسات االختبارات القبلية والبعدية باستثناء اختبار القدرة الالهوائية - 

 .نية مما يوضح لنا أن التطور على مستوى هذه الصفات كان عشوائيابلالال
وجود فروق دالة إحصائيا بني قياسات االختبارات البعدية وهذا لصاحل العينة التجريبية باستثناء  - 
 .ختباري قدرة وكفاءة اجلهاز الالهوائي الالليينا

 .م600نقص يف اخللفية النظرية اخلاصة باملتطلبات الفسيولوجية اخلاصة بفعالية جري  - 
 .أظهر احلمل البدين املقنن املقترح تأثريا إجيابيا على تنمية بعض عناصر األداء البدين- 

 .م 600احلمل البدين املقنن متيز بفاعلية من حيث االرتفاع مبستوى اإلجناز الرقمي يف فعالية جري 
 : التوصياتأهم 

ضرورة االهتمام باالختبارات الوظيفية والبدنية كعامل يساعد على االرتقاء باملستوى الوظيفي والبدين - 
 .للتالميذ

 .األساتذةضرورة التقنني يف الربامج املسطرة من قبل  - 
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 .االهتمام باملطاولة ألا إحدى الصفات األساسية يف تطوير الكفاءة الوظيفية ألجهزة اجلسم املختلفة - 
 )2010رشيد، (إجراء مثل هذه البحوث على عينة أخرى

على استجابات تأثري أمحال تدريبية مقننة بالذراعني والرجلني : 2007حممود سليمان عزب  حبث7-2
 .ضغط الدم وبعض وظائف القلب

 هدف هذا البحث: 
التعرف على نوعية ومدى استجابات ضغط الدم وبعض وظائف القلب لتأثري تدريبات الذراعني 

 :والرجلني، وذلك من خالل حتقيق األهداف الفرعية التالية
وضغط  SBPضغط الدم االنقباضي : التعرف على تأثري أداء محل تدرييب بالذراعني على استجابة تغريات

 PRواملقاومة الطرفية للدم  MBPوالضغط الشرياين املتوسط  PRوضغط النبض  DBPالدم االنبساطي 
 .SVوبعض وظائف القلب املتمثلة يف حجم الدفع القليب وحجم ضربات القلب 

محل تدريبات الذراعني ومحل تدريبات على استجابة املتغريات الفسيولوجية :  تأثري كل مناملقارنة بني
 .عند استخدام املستوى نفسه من شدة اجلمل التدرييب –موضوع الدراسة 

 .عقب أداء محل التدريب BHRمقارنة استشفاء معدل القلب  

 تساؤالت الدراسة: 
 PRوضغط النبض  DBPالدم االنبساطي  وضغطSBPاالنقباضيما نوع ومدى استجابة ضغط الدم - 

وبعض وظائف القلب املتمثلة يف حجم  PRواملقاومة الطرفية للدم  MBPوالضغط الشرياين املتوسط 
 نتيجة أداء محل تدرييب مقنن بالذراعني؟ SVوحجم ضربات القلب  Qالدفع القليب 

احلمل التدرييب للذراعني واحلمل التدرييب للرجلني يف هل توجد فروق دالة إحصائيا بني تأثريات أداء  - 
 عند استخدام املستوى نفسه من شدة احلمل؟ –قيد الدراسة  –املتغريات الفسيولوجية 

 عقب أداء محل التدريب؟ RHRهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استشفاء معدل القلب  - 
 منهج البحث: 

البعدي موعة جتريبية واحدة،  –استخدمت الدراسة املنهج التجرييب بطريقة القياس القبلي 
 .وذلك نظرا ملالءمته لطبيعة إجراء الدراسة

 عينة البحث: 
طالبا من الذكور األصحاء، اختربوا بالطريقة  18أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 21بلغ متوسط أعمارهم  - حضوري –كلية فلسطني التقنية العشوائية بني طالب قسم التربية الرياضية ب
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سنة باحنراف معياري قدره ثالثة أشهر ونصف، وقد أجريت على العينة جمموعة من القياسات الوصفية 
 .تتضمن طول اجلسم ووزنه ومعدل القلب يف حالة الراحة

 االختبارات املستخدمة: 
 :بالنسبة حلمل تدريبات الذراعني

 .لتجديف االلكترويناستخدام جهاز ا
 .أداء حركات الشد بالذراعني مبعدل ثابت: اهلدف

 :بالنسبة حلمل تدريبات الرجلني
 .استخدمت الدراجة األرجومترية 

 :االستنتاجات أهم

من أقصى معدل للقلب وباستخدام مترينات %70إنّ أداء محل تدرييب لعضالت الذراعني حمددا بنسبة - 1
التجديف مع التحكم يف عدم مشاركة عضالت الرجلني طبقا ملكونات الشد بالذراعني على جهاز 

احلمل واإلجراءات احملددة بالدراسة احلالية، حيدث بعض االستجابات الفسيولوجية اليت ختتلف يف 
وبعض وظائف القلب، وتتمثل يف ظهور زيادة  -ضغط الدم –نوعيتها بني الزيادة واالخنفاض ملتغريات 

والضغط P.Pوضغط النبض  DBPالدم االنبساطي  وضغطSBPط الدم االنقباضيملحوظة يف كل من ضغ
كما تتمثل هذه  Qوحجم الدفع القليب  SVوحجم ضربات القلب  MBPالشرياين املتوسط 

وتظهر التغريات احلادثة بدالالت معنوية  PRاالستجابات يف االخنفاض امللحوظ يف مقدار الطرفية للدم 
 .قارنة مبثيالا يف حالة الراحةعند امل 0,05عند مستوى 

إنّ أداء تدرييب لعضالت الرجلني باستخدام مترينات التبديل على الدراجة األرجومترية عند مستوى  - 2
من أقصى معدل للقلب، طبقا للمواصفات احملددة بإجراءات الدراسة احلالية،  %70شدة مقدارها 

حيدث استجابات فسيولوجية مماثلة يف نوعيتها لتلك الناجتة عن تأثري محل تدريبات الذراعني باستثناء 
 .استجابة ضغط الدم االنبساطي، حيث مل تظهر داللة إحصائية يف هذا املتغري

 DBPالدم االنبساطي  وضغطSBPني يف زيادة كل من ضغط الدم االنقباضيتؤثر تدريبات الذراع - 3
كما تزداد املدة الزمنية الستشفاء معدل القلب، مقارنة باالستجابات احلادثة  PRواملقاومة الطرفية للدم 

 .حتت تأثري محل تدريبات الرجلني باستخدام املستوى نفسه من شدة احلمل
 COPوحجم الدفع القليب  SVحجم ضربة القلب : ادة مقدار كل منتؤثر تدريبات الرجلني يف زي - 4

 .بدرجة أكرب من تدريبات الذراعني PRواخنفاض مقدار واملقاومة الطرفية للدم 
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بدرجة أكرب من تدريبات الذراعني  RHRتؤثر تدريبات الرجلني يف بطئ معدل استشفاء القلب  - 5
 .عند استخدام املستوى نفسه من الشدة

 توصي هذه الدراسة مبايلي :التوصيات: 
ضرورة استخدام تدريبات العمل املوضعي لعضالت الذراعني والرجلني يف تطوير اللياقة  - 1

الفسيولوجية الستجابات ضغط الدم وبعض وظائف القلب لدى فئات الرياضيني واألفراد ذوي 
 .اإلعاقات اجلسمية املختلفة واملصابني

لدراسة احلالية يف تشكيل برامج اإلعداد البدين للياقة البدنية اخلاصة يف بعض االستفادة من نتائج ا - 2
عضالت  - عضالت الذراعني: األلعاب الرياضية اليت تعتمد بشكل رئيسي على استخدام أطراف اجلسم

 .الرجلني
دريبية االستفادة من إجراءات الدراسة ونتائجها يف إعداد برامج تدريبية باستخدام أجهزة وأدوات ت - 3

مماثلة ملا مت استخدامه يف الدراسة احلالية وذلك من قبل املدربني املتخصصني يف جمال األندية 
 )2007عزب، (.الصحية

 ." الستهالاك االوكيجسيين االقصى عند الطفلا"بعنوان:S.Robinson (1938(روبينسون -7-4
 أهداف هذا البحث: 

مترين ذو الشدة القصوى على السري ثناء أVO2maxدراسة تطور االستهالك االوكسيجيين األقصى 
 .املتحرك

 فرضيةالبحث: 
 نبض القلب األقصى يرتل عكسيا مع زيادة العمر - 1
 .اإلستهالك األكسجيين األقصى عند األطفال يكون اقل من الكبار- 2

 منهج البحث: 
 . استخدم الباحث املنهج التجرييب فهو أكثر مالءمة يف حل هذا املشكل

 االختبارات املستخدمة: 
 .(Fcmax):نبض القلب االقصى - 1
 VO2max: االستهالك االوكسيجيين االقصى - 2
 ledébitventilatoiremaxima: السعة اهلوائية القصوى- 3
 lequotientrespiratoire: التهوية اليومية- 4
 lactatesanguinmaximal:الكتات الدم القصوى - 5
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 النتائج: 
 د/ن 114النيض اىل  لوصو

 د/ميليلتر 224:الستهالك االكسجيين يف فترة الراحة كان 
 .د/ميليلتر 808:الستهالك االكسجيين بعد اجلهد  كان 

 االستنتاجات: 
 :مايلي  الباحث استنتج

سنة  يصل اإلستهالك  12االطفال البالغ عمرهم انه اثناء التمرين ذو الشدة التحت القصوى عند 
 األكسجيين اىل اربع مرات ايض الراحة 

 :التعليق على الدراسات-7-4
أن الدراسات السابقة املتطرق إليها و اليت تناولت دراسة املؤشرات  الطالب يالحظ

 : خلصها فيما يلي و اليت حيث أكدت هذه الدراسات على جمموعة من النتائج العلمية ،الفسيولوجية
االعتماد على استخدام االختبارات الفسيولوجية  و ضرورة مراعاة احلمل املعطىحيث أكدت على 

تطبيق األسس العلمية أثناء إعداد الربامج التدريسية و على املدرس ،مع لتقومي مستوى العداء أو توجيهه
ة إجناز حبوث علمية يف جمال ضرورو أكدت على ، لما مبختلف العلوم للتطور احلركيأن يكون م

 .التدريس حبيث يكون االهتمام خاصة بفئة الناشئني 

 . :نقد الدراسات-7-5
من خالل ما استخلصه الطالب من الدراسات السابقة وجد أن هذه الدراسات مل تعط اهتمام أكثر 

حقل  عند املراهقة األوىل يف ة الطاقويةملختلف االنضملشدة احلمل املناسبة لتنمية القدرات الفسيولوجية 
 .تدريس التربية البدنية و الرياضية

 حتسني النموو لوجي للحمل الفيسيولذلك تطرق الطالب إىل تقنني احلمل البدين املناسب لتحقيق أفضل 
 .مع مراعات الفروق داخل هذه املرحلةسنة ) 14- 11( املتوسطةلتالميذ املرحلة ا

 :خالصة
إن جل البحوث العلمية السابقة وعلى الرغم من قلتها توافقت مع البحث العلمي احلايل يف   

حيث كانت هذه الدراسات مرشدا للطالب الباحث يف حتديد منهجية البحث وأدوات  ،فكرته العامة
كما ساعدت على رسم خطة البحث وتفادي . واختيار انسب الوسائل اإلحصائية مجع البيانات

املرتكبة يف الدراسات األخرى وعليه خلص الطالب الباحث عدة أفكار جديدة لكيفية معاجلة األخطاء 



 التعريف بالبحث  

10 
 

موضوع البحث وكذا عرض النتائج وكيفية حتليلها ومناقشتها للوصول إىل مجلة من النتائج اليت ختدم 
 .جمال التربية البدنية والرياضية والبحث العلمي 
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 الميدانيةالدراسة 



 منهجية البحث واجراءاته امليدانية : الفصل األول.  

 عرض وحتليل ومناقشة النتائج: الفصل الثاين 

 قائمة املراجع  و املصادر 
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 : مدخل الباب األول

يث حبثالثة فصول  ، و اليت جاءت يفهذا الباب الدراسة النظرية اليت تتعلق بالبحثيتناول الطالب يف  
أما الفصل الثاين فقد  .امميزاو  مراحلها ، تعريفها،خصائص املرحلة العمريةتطرق الطالب يف الفصل األول إىل 

 احلملمفهوم إىل الفصل الثالث و األخري  تطرق يفو . و خصائصهالطالب احلمل البدين تناول فيه 
 الفسيولوجي، و عناصره
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 الفصل األول

 المراهقة وخصائص المرحلة العمرية
 

 متهيد

 .املراهقة يف مرحلة البلوغ. 1.1

 يف بداية البلوغ لنموا خصائص.2.1

 خصائص املرحلة العمرية . 3.1

 اخلصائص اجلسدية .1.3.1

 اخلصائص اجلنسية  . 2.3.1

 اخلصائص احلركية . 3.3.1

 اخلصائص النفسية  .4.3.1

 لعقلية اخلصائص ا . 5.3.1

 جتماعية اخلصائص اال . 6.3.1

 خالصة
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 :متهيد
ائيي النمو من املراحل املفصلية يف أخص كما يسميها بعض ،إن مرحلة املراهقة أو بداية البلوغ  

 .تعترب هذه املرحلة اإلنتقالية بني مرحلة الطفولة و البلوغ، حيث حياة االنسان
 :املراهقة يف مرحلة البلوغ. 1.1
 : لغة ملراهقةا. أوال

الذي يعين االقتراب من الشيء، فراهق الغالم " راهق"العريب  إىل الفعل" املراهقة"ترجع كلمة 
واملعىن هنا يشري إىل االقتراب . قربت منه: رهقت الشيء رهقاً، أي االحتالم، و قارب: فهو مراهق، أي

 . )1979اجلمايل، احباث علم النفس واملراهقة، ( النضج والرشد من
 ...مبعىن اقترب من » راهق «  غة العربية الفعللو يف ال

 ...غشي أو حلق أو دىن من» اهق ر« ويؤكد علماء الفقه يف قوهلم 
، ولكنه "العقلي والنفسي واالجتماعي و االقتراب من النضج اجلسمي: "أما املراهقة يف علم النفس فتعين

االجتماعي،  النفسي و اجلسمي و النضج العقلي وب ليس النضج نفسه؛ ألن الفرد يف هذه املرحلة يبدأ
 )1982العسوي، ( .سنوات 10سنوات عديدة قد تصل إىل  ولكنه ال يصل إىل اكتمال النضج إال بعد

 :اصطالحا .ثانيا
و ,تعترب نتائج التغريات الفيزيولوجية اليت تقرب الطفل املراهق من النضج البيولوجي واجلسمي 

 )2ص,1978,عبد املنعم احلنفي.( البنات يف سن مبكر قبل األوالدحتدث هذه التغريات عند 
وتعرف أيضا باا املرحلة اليت تبدا بالبلوغ وتنتهي بالرشد فهي هلذا عملية بيولوجية حيوية عضوية يف 

 )272,دون سنة,فؤاد البيهي السيد.( بدئها و اجتماعية يف ايتها 
 :مراحل املراهقة  :ثالثا

فتقسم حسب  نظرياتهحل املراهقة وكل يعتمد على جماله البحثي و ملرا همم تقسيخيتلف العلماء يف
على اإلنسان  املؤثرةان العوامل  .يولوجية وكيميائية وسلوكات نفسيةمعايري البلوغ من مؤشرات فيس

 ويشري.كالفروق الفردية والبيئة واملناخ واملستوى املعيشي ختلق صعوبة يف معرفة وحتديد مرحلة املراهقة 
 . اىل ان املراهقة تتاخر يف املناطق الباردة وتتقدم قليال يف املناطق احلارة  1996عبد الرمحن الوايف 

 :ويقسمها سامي عريف  اىل ثالث مراحل
 .سنة15 - 12املراهقة املبكرة تنحصر بني - 
 .سنة17-15املراهقة املتوسطة وتنحصر بني - 
 )1984سامي عريف (.سنة 20-18املراهقة املتاخرة تنحصر بني - 
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 :يلااما تقسيم خليل ميخائيل فهو كالت
 .سنة 14 -11املراهقة املبكرة تنحصر بني - 
 .سنة18-14املراهقة املتوسطة وتنحصر بني - 
 )1994خليل ميخائيل معوض(.سنة 20-18املراهقة املتاخرة تنحصر بني - 

على اا ثاين مرحلة من مراحل 1993الدين السيد  كل من ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر ويصنفها
 :النمو حيث جعل

 .سنة  11اىل  5املرحلة األوىل من- 
 .سنة  15اىل  11مناملرحلة الثانية - 
 )1993،الدين السيد ابو العال عبد الفتاح وامحد نصر(.سنة 15املرحلة الثالثة فوق  - 
 :يف بداية البلوغ لنمواخصائص -1-2
 : البلوغ-1-2-1

اكتمال : بلوغ املراهق القدرة على اإلنسال،أي"ملراهقة والبلوغ، فالبلوغ يعين وهناك فرق بني ا
، أما املراهقة فتشري إىل "وظيفتها الوظائف اجلنسية عنده، وذلك بنمو الغدد اجلنسية، وقدرا على أداء

 وعلى ذلك فالبلوغ ما هو إال جانب". واالجتماعي النضج اجلسمي والعقلي والنفسيالتدرج حنو "
الناحية الزمنية يسبقها، فهو أول دالئل دخول الطفل مرحلة  واحد من جوانب املراهقة، كما أنه من

  .املراهقة
 إىل حقيقة مهمة، وهي أن النمو ال ينتقل من مرحلة إىل أخرى فجأة، ولكنه تدرجيي ويشري ذلك 

ينتقل انتقاالً  هضحاها، ولكنومستمر ومتصل، فاملراهق ال يترك عامل الطفولة ويصبح مراهقاً بني عشية و
  .هذا االنتقال شكل منو وتغري يف جسمه وعقله ووجدانه تدرجيياً، ويتخذ

النضج العقلي،  وجدير بالذكر أن وصول الفرد إىل النضج اجلنسي ال يعين بالضرورة أنه قد وصل إىل
 ).76ص,  1979سنة , حافظ اجلمايل( .وإمنا عليه أن يتعلم الكثري والكثري ليصبح راشداً ناضجاً

أن نلخصه بأنه  وللمراهقة واملراهق منوه املتفجر يف عقله وفكره وجسمه وإدراكه وانفعاالته، مما ميكن
هرمونياً وكيماوياً وذهنياً وانفعالياً،  و نوع من النمو الربكاين، حيث ينمو اجلسم من الداخل فسيولوجياً

 .ومن اخلارج والداخل معاً عضوياً
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  :البلوغ مرحلةوصف  -1-2-2
تعىن النضج  واليت (Pubertas) باالجنليزية مشتقة من الكلمة الالتينية (Puberty) كلمة البلوغ

 يفاهلرمونية بواسطة ذلك اجلزء  ويبلور مفهوم البلوغ حدوث التغريات .(Adulthood) حالة البلوغأو
  .باملثل ورها تنشط الغدد األخرىالذي يحفز الغدة النخامية، وهى بد"هيبوثاالمس"املخ املعروف باسم

التغريات أو ظهورها عليهما، هرمون  املراهقة هلذه/تبدأ هذه التغريات حبواىل عام قبل مالحظة املراهق
ويكونان متواجدين "اإلستروجني"أما هرمون التناسل األنثوي هو"التيستريستريون"التناسل الذكرى هو

 .البلوغ حيث يزداد إفرازمها ات عند وصول الطفل لسنعند األطفال لكال النوعني وحيدث هلما تغري
سنوات، أما الذكور فبعد هذه السن بعامني أي عند  )8(تبدأ مرحلة البلوغ عند اإلناث ىف سن مبكرة 

بإرسال إشارات بالتغريات اهلرمونية اليت حتفز " اهليبوثاالمس" وتقوم. سنوات) 10(الوصول لسن 
 املقابل تقوم الغدة النخامية بإفراز هرمونات منشطة لألعضاء التناسليةالنخامية، وىف  بدورها الغدة

من هذه الغدد يأيت فيضان اهلرمونات  و كالَ من األدرينالني واخلصية أو املبيض اليت حتفزتسمى بـ
ن عند اإلناث، وتقوم والربوجيستري عند الذكور اإلستروجني و التيستريستريون واإلندروجني: اجلنسية
منو األعضاء التناسلية وعلى الرغم من تشابه اهلرمونات اليت تفرزها الغدة  نات اجلنسية بتنظيماهلرمو

 إال أن اهلرمونات اجلنسية ) النخامية
ا الذكور واإلناث أثناء مرحلة  و اإلناث و رفرز تكون خمتلفة كلية عند الذكواليت ت اخلربة اليت مير

ها، وتصيب العديد حبالة عدم توازن واستغراب وقد يصاحبها جديدة غرب معتاد علي البلوغ هي خربة
 هذه التغريات ال حتدث بني عشية وضحاها وإمنا تتم على فترات. بعض االضطرابات النفسية حدوث

شخص ىف سن  فالبلوغ مرحلة منو طبيعية، ولكن ىف أعمار خمتلفة فقد مير ا. طويلة وعلى مراحل 
اميان  علي زكي و(.أن عالماا متغرية ما بني األفرادمبكرة وآخر ىف سن متأخرة كما 

 .)46ص,2005,زكي

 :النضوج اجلنسي -3- 1-2
اخلصائص  يتحدد النضوج اجلنسي عند اإلناث بظهور الدورة الشهرية، ولكنه ال يعين بالضرورة ظهور

، أما عند )ليةالتناس منو الثديني وظهور الشعر حتت اإلبطني وعلى األعضاء: مثل(اجلنسية الثانوية 
الذكور، فالعالمة األوىل للنضوج اجلنسي هي زيادة حجم اخلصيتني،وظهور الشعر حول األعضاء 

حني تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث ،  التناسلية الحقاً، مع زيادة يف حجم العضو التناسلي، ويف
 ).77ص,  1979سنة , حافظ اجلمايل( .األول عند الذكور حيصل القذف املنوي
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 : اخلصائص البدنية للنمو يف مرحلة البلوغ  -1-2-4
 :القامة  - 1-2-4-1

من طول ℅ 50ينمو طول القامة بسرعة خالل أول سنتني من العمر،وميكن للطفل إن يصل إىل 
قامته يف البلوغ خالل أول سنتني من عمره ذلك مث يبدأ بعد ذلك معدل النمو يف البطء خالل مرحلة 

معدل النمو بشكل ملحوظ قبل البلوغ مباشرة ، مث يلي ذلك نقص يف معدل منو الطول  الطفولة مث يزيد
ابو العال (سنة للبنني  18سنة للبنات وحوايل  16,5حىت يبلغ املراهق طول القامة الكامل تقريبا يف عمر 

 ) .504،ص1993،وامحد نصر الدين سيد عبد الفتاح

 : العظام  - 1-2-4-2
ئف هامة ،فهي تعترب البناء اهليكلي للجسم وترتبط ا العضالت وحتمي تقوم العظام بعدة وظا

ويقوم بعض العظام بتشكيل خاليا الدم  أنسجة اجلسم كما تعترب خمازن الملح الكالسيوم والفوسفور،
،ويبدأ منو حتول العظام من حتول الغضاريف إىل عظام بداية من مرحلة النمو اجلنسي وبعض العظام 

وهكذا تنمو العظام من خالل مرحلة التكوين , مجمة تنمو من خالل أغشية ليفية املسطحة كاجل
سنة و تسبق البنات البنني بسنتني  20م  عند الذكور يف عمر ضتكتمل عملية التع اجلنسي و غالبا ما

،وتعترب العضام نسيجا حيا حيتاج إىل غذاء من خالل ما يستقبله من الدم ويكتسب صالبة من خالل 
فوسفات الكالسيوم و كربونات الكالسيوم ،وهلذا السبب ، يعترب الكالسيوم غذاءاً رئيسيا  أمالح

وخاصة خالل فترات منو العظام وكذلك لوقايتها من اهلشاشة أثناء الشيخوخة ،وتقوم العظام بدورها 
م  تقوم يف ختزين الكالسيوم حينما يزداد مستواه يف الدم ، وعندما ينخفض مستوى الكالسيوم يف الد

 .العظام بإمداد الدم بالكالسيوم 
ويعترب التدريب أساسا هاما للنمو الطبيعي للعظام ، وقد يكون للتدريب تأثري قليل على طول العظام أو 

، ولكن التدريب يزيد من عض العظام وكثا فتها نتيجة )543ص،2003ابو العال عبد الفتاح،(ال يكون 
 .ة  وبالتايل تزداد قوة العظام ختزين املزيد من األمالح املعدني

وتؤدي اإلصابات إىل عملية منو العظام ،حيث تتمزق األوعية الدموية وهذا يؤدي إىل ضعف معدل منو 
العظام ،وميكن ان يتسبب الكسر إىل اختالف طول الرجلني مثال حيث تصبح الرجل املصابة اقصر 

).544ص،2003ابو العال عبد الفتاح،(طوال   
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:العضالت-1-2-4-3  
أو أكثر ℅ 50إىل من وزن اجلسم من امليالد إىل ℅25يزيد منو العضالت خالل فترة النمو من 

 10يف فترة البلوغ ، ويرجع ذلك إىل الزيادة املفاجئة يف إنتاج هرمون التستوستريون واليت تتضاعف 
من وزن  ℅40 مرات وال حيدث ذلك بالطبع بالنسبة للبنات ،حيث تصل الكتلة العضلية لديهن إىل

اجلسم ويزيد منو العضالت نتيجة التضخم العضلي داخل الليفة العضلية مبا حتتويه من اللويفات وفتائل 
اء (سنة 20- 18سنة وللبنني من  20-16االكتني وامليوسني ، وتبلغ قمة منو العضالت للبنات يف عمر 

 ) .44ص،1994،الدين سالمة

:الدهن 1-2-4-4  
هنية ويبدأ ختزين هذه اخلاليا منذ املرحلة اجلينية املبكرة وتستمر هذه العملية تتكون اخلاليا الد

حيث ميكن لكل خلية الزيادة يف احلجم طوال حياة اإلنسان وهذا ماجعل العلماء يعتقدون أن احملافظة 
تستمر  فان عدد اخلاليا الدهنية 1986» جبونتوب « على التقليل من عدد اخلاليا الدهنية يف الطفولة 

يف الزيادة طول احلياة وتشري معظم الدراسات احلديثة إىل أن زيادة ختزين الدهون باجلسم يؤدي زيادة 
امتالء اخلاليا الدهنية بالدهون إىل حد معني وعند ذلك تشكل خاليا دهنية جديدة ،وبناءاً على هذه 

ذائي والتدريب اجليد طوال احلياة احلقيقة العلمية فان من املهم احملافظة على تكوين عادة النظام الغ
وترجع كمية الدهن اليت تتكون يف اجلسم إىل الغذاء والعادات التدريبية والوراثية ،وبالطبع ميكن .

 – 10وتكون نسبة الدهن عند الوالدة .التحكم يف التغذية والتدريب ولكن ال ميكن التحكم يف الوراثة 
من وزن اجلسم الكلي للذكور ℅15نسبة الدهون إىل  من وزن اجلسم الكلي، وبعد البلوغ تصل℅ 12

اهلرمونات بني كال اجلنسني لإلناث، ويرجع هذا الفارق بني اجلنسني إىل الفرق يف عمل ℅25وحوايل 
،فعندما تبلغ البنات سن البلوغ  تزداد مستويات حتزين الدهون يف أجسامهن ، كما حيدث بالنسبة 

 .)44،ص،1994اء الدين سالمة(ة لديهمللبنني حينما تزداد الكتلة العضلي

 : اجلهاز العصيب  -1-2-4-5
مع منو الطفل تتحسن مقدرته على التوازن والرشاقة والتوافق ،ويرجع ذلك إىل منو اجلهاز 
العصيب ،حيث جيب أن تتم تغطية األلياف العصبية بالغشاء امليوليين  قبل حدوث ردود األفعال سريعة 

نظرا الن انتقال اإلشارات العصبية يكون بطيئاً يف حالة عدم وجود الغشاء امليوليين واملهارات احلركية ، 
أو عدم اكتمال منوه ،وتتميز مرحلة الطفولة بسرعة منو هذا الغشاء وتتأثر تنميه للمهارات احلركية 

 ) . 545ص،2003ابو العال عبد الفتاح،(والقوة العضلية مبعدل سرعة منو امليولني
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 :ائف اجلهاز التنفسي وظ - 1-2-4-6
حيث تزيد األحجام الرئوية حىت تكتمل عملية ,تتغري وظائف الرئتني بشكل واضح مع النمو 

وتزيد التهوية الرئوية القصوى مع زيادة النمو ،وبنفس الطريقة تنمو الوظائف الرئوية لدى البنات , النمو
مفيت ابراهيم (.أجسامهن  ولكن األحجام الرئوية املطلقة تظل اقل من االوالد نظر لصغر

 )45ص،1984،محاد
 :اجلهاز الدوري -1-2-4-7

 دين األقل من األقصى أو األقصى سواء أداء احلمل الب, حتدث تغريات عديدة يف اجلهاز الدوري 
 :احلمل البدين األقل من األقصى  – 

األقل من األقصى  مقارنة بالكبار يف الراحة أو أثناء احلمل البدين :يقل ضغط الدم لدى األطفال
،ويتدرج ضغط الدم يف الزيادة حىت يصل مستو ضغط الدم لدى الكبار يف اية مرحلة املراهقة ،كما 

 )546،ص2003ابو العال عبد الفتاح،. (يرتبط ضغط الدم مباشرة حبجم اجلسم 
اض حجم وبالنسبة للدفع القليب فان صغر حجم القلب وحجم الدم الكلي لدى األطفال يؤدي إىل اخنف

الضربة ،سواء اثناء الراحة أو أثناء التدريب مقارنة بالكبار ويعوض ذلك لدى األطفال بزيادة معدل 
ضربات القلب ومع زيادة منو الطفل يزيد حجم القلب وحجم الدم مع زيادة حجم اجلسم ،وبالتايل 

ابو العال عبد . (لكباريزيد حجم الضربة ويساعد على تعويض نقص الدفع القليب لدى األطفال مقارنة با
 ) 546،ص2003الفتاح،

 :احلمل األقصى  – 
يزيد معدل القلب األقصى لدى األطفال أكثر من الكبار ولكن يقل تدرجييا مع الزيادة يف العمر  فمثال 

الدقيقة ،بينما يكون معدل القلب  ⁄ضربة  210سنوات يزيد عن  10معدل القلب األقصى لدى طفل 
الدقيقة ،وتشري نتائج الدراسات املقطعية إىل أن معدل القلب  ⁄ضربة  195سنة  20األقصى يف عمر 

الدقيقة ،بينما أثبتت نتائج الدراسات الطويلة أن هذا النقص  ⁄األقصى ينقص سنوياً مبقدار ضربة واحدة 
د على دقيقة لكل سنة ،وبالطبع فان الدراسات الطويلة اليت تتبع نفس األفرا ⁄ضربة  0,5يكو ن مبعدل 

 .مدى سنوات تعترب نتائجها أكثر دقة 
وكما يالحظ عند أداء احلمل األقل من األقصى فان حجم القلب يرتبط مباشرة حبجم اجلسم ، ونظرا 
لصغر احلجم لدى األطفال مقارنة بالكبار يكون حجم الضربة اقل ، وبالتايل يكون الدفع القليب اقل 

ابو العال . (ر حجم اجلسم لدى الطفل جيعله حيتاج إىل أكسجني قل مقارنة بالكبار ولكن نضرا لصغ,
 .) 546،ص2003عبد الفتاح،
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 : السعة اهلوائية  - 1-2-4-8
سنة  21 – 17يصل احلد األقصى لألستهالك االكسجيين  اىل القمة يف خالل املرحلة السنية من 

ً بعد ذلك، وعند دراسة احلد األقصى سنة اإلناث مث يبدأ يق 15 – 12للذكور ،ومن  ل تدرجييا
سنة مث  25إىل  6فنالحظ انه يضل يف حالة هضبة من العمر ,األكسجيين النسيب نسبة ال وزن اجلسم 

سنة مث يزيد يف االخنفاض  12 – 6يبدأ يف االخنفاض بعد ذلك ويف البنات يكون االخنفاض قليال يف عمر 
فان احلد األقصى  لالستهالك االكسجيين النسيب ال يعرب يف يف ولكن بصفة عامة ,سنة  13يف عمر 

بدقة وال يعكس مدى التقدم يف مستوى سعة األداء مرحلة الطفولة عن السعة اهلوائية لدى األطفال 
ت احلد األقصى اب مراعاة هذه الظاهرة لدى اختبارالتحملي اليت تالحظ خالل هذه املرحلة ، وهنا جي

ين لدى الناشئني وربط نتائج ذلك بنتائج التحمل اهلوائي الذي قد بايت بنتائج غري لالستهالك اال كسجي
 .) 546،ص2003ابو العال عبد الفتاح،. (متوقعة 

 :السعة الالهوائية -1-2-4-9
 :يقل مستوى السعة الالهوائية لدى األطفال ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب 

مض الالكتيك اليت يصل إليها الكبار أثناء األمحال ذات ال يستطيع األطفال الوصول إىل نسبة تركيز حا
تكسري اجلليكوجني لتوليد الطاقة يف ( الشدة القصوى ،ويرجع ذلك إىل اخنفاض سعة اجللكزة الالهوائية 

وهذا الخنفاض يف السعة اجللكزة يرجع إىل اخنفاض نشاط إنزمي فسفو فركتو كيناز )غياب األكسجني 
 .ن تفاعآلت اجللكزة االهوائية وهو األنزمي املسئول ع

اليستطيع األطفال الوصول اىل مستوى مرتفع لنسب التبادل التنفسي أثناء احلمل األقصى تصل نسبة 
ولكن نسب الكبار  1,00و تصل أحيانا اقل من  1,10التبادل التنفسي األقصى  لدى األطفال فوق 

ري اال قلة انتاج ثاين اكسيد الكربون لدى وهذا يش 1,15وغالبا ازيد من 1,10عادة ماتكون اكثر من 
 )90ص،،2000اء الدين سالمة. (االطفال بالنسبة لنفس األكسجني املستهلك

 خصائص املرحلة العمرية -1-3
 :اخلصائص اجلسدية -1-3-1

اإلناث، فتبدو الفتاة أطول وأثقل  و حيث تظهر قفزة سريعة يف النمو، طوالً ووزناً، ختتلف بني الذكور
الذكور يتسع الكتفان بالنسبة إىل الوركني، وعند اإلناث  الشاب خالل مرحلة املراهقة األوىل، وعند من

للكتفني واخلصر، وعند الذكور تكون الساقان طويلتني بالنسبة لبقية اجلسد،  يتسع الوركان بالنسبة
  .العضالت وتنمو
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وقد حيدث » العراض اجلسمية الثانويةب« يسمى  ومن أهم التغريات اجلسمية يف هذه املرحلة ظهور ما
أو صغر حجم الثديني ,ظهور هذه األعراض بعض املشكالت كخشونة الصوت أو السمنة أو النحافة 

ميخائيل إبراهيم اسعد .  ( ظهور حب الشباب أو ضخامتهما أو زيادة شعر اجلسم لدى البنات او
 .)55ص,1991

 :العضالت- 1-3-1-1
سنه األوىل من العمر يزداد وزن  15حيث انه يف , شكل غري متساوي إن النسيج العضلي ينمو ب -

سنه يزداد وزن العضالت بنسبه  18-15سنه أي من سن  3-2وبعد , % 9العضالت كل سنه بنسبه 
سنه بشكل أكثر نسبيا من اإلناث لنفس ) 15-13(ويزداد وزن عضالت عند األحداث الذكور , % 12

 )97ص,1997,هزاع حممد هزاع ).سنة 15-12رب مطاولة يف سن و تالحظ أك. املرحلة العمرية 
  :متثيل الربوتينات -1-2- 3 - 1

 2.5سنة واىل  11 -7كغم من وزن اجلسم يف عمر 1غرام لكل  3حيتاج املراهق يف اليوم الواحد  اىل 
 . سنة فأكثر 14يف عمر  1.5سنة واىل  14 - 11كغم من وزن اجلسم يف عمر 1غرام لكل 

 :متثيل الكربوهيدرات- 1-3-1-3
هزاع حممد (.كغم من وزن اجلسم ىف اليوم من الكربوهيدرات1غرام لكل )  15 -8(وحيتاج اجلسم 

 )97ص,1997,هزاع
 :متثيل الدهون -4- 1-3-1
 . غرام يوميا 100- 90سنة إىل  15 – 11حيتاج يف عمر  
 :الدم و الدورة الدموية -1-3-1-5

ثانيه أما يف عمر  0. 64سنوات تستغرق  7-6ازداد العمر وىف عمر  تزداد مده الدورة القلبية كلما -
 .ثانيه  0. 72سنه تصل  14 -12من 

 :القلب- 1-3-1-6
 15 - 14وىف عمر , ضربه يف الدقيقة  90 - 85سنوات تقارب  7عدد الضربات القلبية ىف عمر   

تكون اقل يف وقت الراحة عند سرعه الضربة تذبذب بشكل كبري حيث .ضربه يف الدقيقة  80- سنه 
  . الرياضيني الشباب عند تدريب املطاولة لفترة طويلة واقل عند الرياضيني األكرب سنا

سرعه التقلصات القلبية تقل مع تقدم العمر وانتظام اجلهد ويظهر الشباب أالقتصاديه العالية عند التأقلم 
الضربة ترتفع عند الرياضيني الشباب عن  ويف حاله التمارين عالية الشدة فأن سرعه, على اجلهد 

 70حجم الضربة عند الشباب يكون اقل ماا. سرعتها عند الكبار 
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. وتزداد ضربات  القلبيةبسبب ارتفاع نشاط الوظائف  العمرية املرحلةتزداد سرعه النبض مع تقدم 
, شدة اجلهد زيادة, ارتفاع اجلهد ( كبريه مقارنه مع الكبار يف احلاالت  زيادة األحداثالقلب عند 

و يرتبط حتديد القابليه التقلصيه للقلب عند ) زياده تكرار التمرين وتقليل فتره الراحه, مدة أجلهد  زيادة
يتم استشفاء ) متارين القوه القصوى(يف العمل ملده قصريه .اداء التمارين الرياضيه مبقدار اجلهد والعمر 

ق سرع مقارنه مع الكبار وان اجلهد الشديد الذي يستغرسنه بشكل ا12 - 11االطفال بعمر  النبض عند
)138ص,2001,حممود حافظ النجار ,زكية امحد فتحي (.ضفترة طويله يتأخر استشفاء النب  

لذا يقل  يزداد حجم الدم يف النبضه الواحده وخالل الدقيقه اىل احلد االعلى يف االرتفاع مع زياده العم
االطفا ل ويزداد حجم النبضه وسرعة ضربات القلب عند اداء حجم الدم يف النبضه الواحده عند 

وحتصل زيادة حجم الدم .التمارين الرياضيه ولكن تكون الزياده اقل عند االطفال مقارنة بالكبار
 بالدقيقه بسبب ازدياد ايقاع القلب

 :الضغط الدموي -1-3-1-7
و يالحظ احيانا ارتفاع وقيت , سنه  16- 13ط الشرياين عند االحداث والشباب يف عمر غيرتفع الض

ويزداد الضغط الدموي يف النشاط العضلي عند االطفال , زئبق / ملم 140للضغط االنقباضي اىل حد 
ويكون ارتفاع الضغط االنقباضي عند الرياضيني الشباب اعلى مقارنه مع , بنسبه اقل مقارنه مع الكبار 

 )138ص,2001,حافظ النجار  حممود,زكية امحد فتحي ( . الشباب غري الرياضيني

  :التنفس -1-3-1-8
وتكون سرعة التنفس عند االطفال عند الراحه اكرب من , تتطور وظيفه التنفس مع ازدياد منو اجلسم 

مللمتر يف  240-160مره يف الدقيقه وبعمق  26-22وتصل سرعة التنفس اىل , ولكن اقل عمقا  ,الكبار
 . سنوات 7- 5عمر 

 لعمر ومنو اجلسم حيث يزداد الطلبخالل الدقيقه اىل احلد االقصى مع زياده ايرتفع حجم التنفس 
وعند ,لتر هواء)  30-29(سنوات من  10-7لتر من االوكسجني يف عمر  1ويستخلص , لالوكسجني 
  .لتر هواء)  25 -24( اما عند الكبار من , لتر هواء)  34-32( االحداث من

لترمن الدم اما عند الكبار )  22-21(الوكسجني لالنسجه من عند االطفال يستخلص لتر واحد من ا
لتر وترتفع التهويه القصوي للرئه وبصوره اردايه مع تقدم املرحله العمريه وتكون )  16-15( فاكثر من

 . اكرب عند الرياضيني الشباب باملقارنه مع غري الرياضيني
عند النشاط البدين او اجلهد العايل وحيتاج االطفال  عندما تقل ويه الرئه االراديه حتدد من قابليه التنفس
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 سنه اىل االوكسجني بنسب اقل عند اداؤهم التمارين بشده قصوى  12-11بعمر 
لذلك كلما ازداد العمر كلما احتاج اىل نبض اوكسجني اعلى ويقصد , باملقارنه مع الشباب والكبار 

وكسجني خالل الدقيقه اىل سرعه التقلصات القلبية عالقه ما حيتاجه الفرد من اال(ين يجبالنبض االوكس
 ةالوظيفي ةهذا يدلل على ان العالقو, ) وحجم االوكسجني املستخلص من لتر واحد يف اهلواء املستنشق 

ويتميز االطفال بقيم وظيفية تنفسيه اعلى فعلى سبيل , للتنفس وجهاز الدوران ترتفع بزياده العمر 
سنه اما  12-11مللمتر عند االطفال بعمر  26.4كغم يساوي 1تخدم لكل حجم االوكسجني املس. املثال

 )109ص,1997,هزاع حممد هزاع(.مللتر 14.7سنه يساوي  20-18الشباب بعمر 

 :اخلصائص اجلنسية  -1-3-2
الشهرية، ولكنه ال يعين بالضرورة ظهور اخلصائص  يتحدد النضوج اجلنسي عند اإلناث بظهور الدورة 

ظهور الشعر حتت اإلبطني وعلى األعضاء التناسلية واستدارة  و منو الثديني: مثل(نوية اجلنسية الثا
للنضوج اجلنسي هي زيادة حجم اخلصيتني،  ، أما عند الذكور، فالعالمة األوىل.)اآلليتني عند الفتيات

فوق الشفة وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية الحقاً،مع زيادة يف حجم العضو التناسلي، منو الشعر 
العام الثالث عشر، حيصل القذف  الولد ويف حني تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث يف حدودعند 

  )103ص,1995,عبد الرمحن العسوي (.تقريب املنوي األول عند الذكور يف العام اخلامس عشر

 :اخلصائص احلركية  -1-3-3
تتميز باختالف يف التوازن و  13شر إن حركات املراهق حىت حوايل العام الثالث ع»جوركن «يرى 

 .االضطراب بالنسبة للتوافق والتناسق واالنسجام كما يؤ كد إن االضطراب  حيمل طابع وقيت 
 .فيميز مرحلة  املراهقة  بأا فترة ارتباك بالنسبة للنواحي احلركية  »مهربغر« أما 

إذ إا حتمل ,راب وفوضى حركية يف هذه املرحلة أا فترة اضط» نويهاوس«و » مكمان « كما يرى 
 .يف طياا بعض  االضطرابات بعض االضطرابات اليت متتد لفترة معينة بالنسبة للنمو احلركي 

 :وميكن تلخيص أهم مواطن االضطراب و االختالل احلركي فيما يلي 
 .االرتباك احلركي العام - 1
 .االفتقار إىل الرشاقة- 2
 .نقص هادفية احلركات - 3
 .دة املفرطة يف احلركات الزيا- 4
 .التعارض يف السلوك احلركي العام - 5
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  )108ص,1995,عبد الرمحن العسوي (.نقص يف القدرة على التحكم احلركي- 6

 :اخلصائص النفسية  -1-3-4
وال يستطيع أن يدرك ,حيث يصبح املراهق  شديد االنفعال بنفسه و أن حيرج عن إطاره الذايت 

حممد عماد الدين .( ميكن أن يكون خمتلفا عن ما يشغل باله هو أن ما يشغل بال اآلخرين
 )120ص,1982,إمساعيل

, من بني املظاهر االنفعالية للمراهق انه يتميز بالعنف وعدم االستقرار فقد يثور ألتفه األسباب
يكون يستطيع أن يتحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية حيث انه يلقي كلما  فإذا غضب فانه ال

 ) 168ص, 1991حممود محودة( .بيده موجها الطاقة إىل اخلارج وأحيانا يوجهها إىل الداخل
وباإلضافة إيل قلقه على تكوينه اجلسمي و مستقبله و مركزه االجتماعي و كفاءته وجاذبيته 

اهقني وقد يكون القلق عند بعض املراهقني وقد يكون القلق عند بعض املر,خاصة بالنسبة للجنس األخر 
مما ,وعند البعض األخر حالة دائمة جتعل احلياة أمامهم خميفة ويفقدون االستقرار واهلدوء ,على فترات 

 )124,حممد عماد الدين امساعيل ( . يقلل من سعادم و كفاءم
مرحلة املراهقة تأثرياً قوياً على الصورة الذاتية  إن للتحوالت اهلرمونية والتغريات اجلسدية يف 

زاج والعالقات االجتماعية،فظهور الدورة الشهرية عند اإلناث، ميكن أن يكون هلا ردة فعل معقدة، وامل
 مزيج من الشعور باملفاجأة واخلوف واالنزعاج، بل واالبتهاج أحياناً، وذات األمر قد تكون عبارة عن

ولكن . اإلجيابية و مزيج من املشاعر السلبية: حيدث عند الذكور عند حدوث القذف املنوي األول، أي
املهم هنا، أن أكثرية الذكور يكون لديهم علم باألمر قبل حدوثه، فيحني أن معظم اإلناث يتكلن على 

الفيزيولوجية السابقة  ترتبط  أمهان للحصول على املعلومات ويالحظ ان هذه التغريات اجلسمانية و
, ميخائيل إبراهيم اسعد .( ذه املرحلة بالعديد من التغريات النفسية والسلوكية اليت تتميز ا ه

 )40ص ,1995,عبد رمحن العيسوي ( و.)55ص,1991

 :اخلصائص العقلية  -1-3-5
وكذلك تتضح ,ففي مرحلة املراهقة املبكرة ينمو الذكاء العلم ويسمى القدرة العقلية  

, كالتفكري ,مليات العليا قدرة املراهق على القيام بكثري من الع وتزداداالستعدادات و القدرة اخلاصة 
 )38,39ص ,1995,عبد رمحن العيسوي ( . التخيل و التعلم ,التذكري 
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وعلى التفكري واالستنتاج  ,على اكتساب املهارات واملعلومات ويالحظ يف هذه املرحلة زيادة القدرة
حممد .( ا يف الظهوروتبدأ قدرا واستعدادا,كما تأخذ الفروق الفردية من النواحي العقلية يف الوضوح 

 )144ص,  1979حسن عالوي
و من ابرز خصائص النشاط العقلي يف فترة املراهقة املبكرة انه يأخذ  يف البلورة والتركيز حول نوع 

ص ,1995,عبد رمحن العيسوي ( معني من النشاطات الرياضية  وااللتحاق بالفرق والنوادي الرياضية 
40(. 

 :جتماعية اخلصائص اال-1-3-6
مييل املراهق يف السنوات األوىل اىل مسايرة اموعة اليت ينتمي إليها فيحاول أن يظهر مبظهرهم 

ويف السنوات .ويتجنب كل  ما يؤدي إىل الرتاع بينه و بني أفراد اموعة , أن يتصرف كما يتصرفون 
قوم ببعض اإلصالحات يف األخرية يشعر أن عليه مسؤوليات حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها فيحاول أن ي

يطلبه املراهق من صديقه هو  أما بالنسبة بالنسبة الختيار األصدقاء فان ما.تلك اجلماعة بغية النهوض ا 
ويف بعض ، اعده على التغلب على حاالت الضيقأن يكون قادرا على فهمه ويظهر الود و احلنان و يس

 ) 141ص,1974,مصطفى فهمي( .األحيان يكون الصديق اكرب منه سنا

 : اخلالصة

زاويل الرياضة من إن الوصول إىل املستويات العاملية ليس هدفا ينفين من اجله أكثرية م   
نشاطهم الرياضي ولكن جيب إن تعطى اإلمكانية من اجل تطوير القابليات اخلاصة الشباب من خالل 

يف املدارس و رفع املستوى املنافسات  إضافة إىل ضرورة ارتباطهم باللعبة و الفعالية الرياضية, واملهارات
للمراهق بل بالعكس قد نستطيع املسامهة يف  يالرياضية و الشعور بالفوز دون املساس بالنمو الطبيع

و من الضروري ملدرسي التربية البدنية و الرياضة مراعاة ودراسة , إسراع وحتسني بعض مزايا النمو 
مرية اهلامة حىت حيقق أهداف درس التربية البدنية والغاية من خصائص منو التالميذ يف هذه املرحلة الع

 .رحلةبرجمة املادة ضمن أهم املواد املفروضة على التلميذ يف هذه امل
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 :متهيد
فان هذا األداء يؤثر بصورة  هاريةاوم سوءا كانت بدنية بتمرينات رياضيةالفرد  قام  إذا ما

معينة على األجهزة الوظيفية املختلفة جبسمه فعلى سبيل املثال حتدد تأثريا على اجلهاز العضلي حيث 
بدرجة تتناسب مع الشدة املؤدى هلا التمرين و يف هذا ) درجة االنقباض(تزداد درجة توتر العضالت 

هاز العصيب بدرجة تتناسب مع شدة أداء التمرين و الوقت يزداد معدل ضربات القلب و يزداد تنبيه اجل
هكذا ميكن وصف تأثري التمرين املؤدى بعبء أو محل بدين و عصيب واقع على أجهزة جسم الفرد 

 .دا على األجهزة الوظيفية مع شدة التمرين املنفذ الرياضي و تتناسب درجة تأثريه طر

 :تعريف احلمل البدين -2-1
التدريب هو العبء أو اجلهد البدين و العصيب الواقع على أجهزة الفرد محل يرى هارا آن 

ي نتيجة ممارسة نشاط بدين ري ،اجلهاز التنفسي ،اجلهاز الغداملختلفة كاجلهاز العصيب ، اجلهاز الدو
او هو الوسيلة األساسية اليت تستخدم للتأثري على املستوى الوظيفي بأجهزة و أعضاء اجلسم حيث  معني
ه بالصورة السليمة سوف بصحبه تقدما يف مستوى العمل اخلارجي ا مما يتدرب عليه تطوير تقنين

يوسف الزم كماشة، (الصفات البدنية و املهارات احلركية و القدرات اخلططية و السمات اإلرادية 
بان محل التدريب هو مقدار تأثري  "سفسكيان "عن "علي البيك " وكما يذكر)31، صفحة 2002

 )63 ، صفحة1984علي بيك، (. التدريبات البدنية املختلفة و نظام أدائها على الناحية للشخص املدرب

 :التدريب احلمل البدين  مكونات محل -2-2
تعترب الشدة من مكونات تشكيل محل التدريب األساسية إىل جانب كل من احلجم وفترات 

 .الراحة 
 : شدة التدريب شدة احلمل او 2-2-1

 باا" الزم كماشةيوسف"ويعرفها,اجلهد البدين الصعوبة أو القوة اليت تؤدى ا يقصد ا درجة
مل التدرييب ازدادت أو كمية القوة وكلما زادة شدة احلدرجة الصعوبة يف األداء أو املستوى السرعة 

الزيادة الواقعة على الناحية احليوية نتيجة أداء  ىمدفالشدة إذا هي , على األجهزة الوظيفية  كمية الثقل 
 .)32، صفحة 2002يوسف الزم كماشة، (مترين بدين واحد 

 :  حتديد شدة التدريب - 2 - 2-2-1
واألخر , احدمها هو مقدار املقاومة اليت تواجهها العضلة :وهي تعين يف تدريبات القوة جانبني 

وتعترب زيادة الشدة بزيادة سرعة , األداء خالل وحدة زمنية معينةهو معدل أداء التمرين أي عدد  مرات 
 ) 103ص,1993,ابوالعال امحد عبد الفتاح و امحد نصر الدين سيد . (األداء أو املقاومة 
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 : حجم التدريبحجم احلمل او  - 2-2-2
هو احد املكونات الثالثة حلمل التدريب ويعرب عن عدد أو مسافة أو ثقل األداء أو تكراراا 
خالل أداء اجلهد البدين و حجم احلمل يتكون من بعدين رئيسيني مها أوال عدد مرات أداء التمرين أو 

مرات  تكرار التمرين ة أو الثقل املستخدم ثانيا عدد يف تنفيذ أو طول املسافة املقطوعالزمن املستغرق 
 )68، صفحة 2001 ابراهيم محادة، مفيت(.ذاته أو جمموعة األزمنة املستغرقة يف تنفيذه

 .و هو احد مكونات محل اجلهد البدين ويتركب من بعدين رئيسني مها 
املقطوعة عدد مرات أداء التمرين أو الزمن املستغرق يف تنفيذه أو طول املسافة  هو - :البعد األول  - 1

 .أو الثقل املستخدم 
 . عدد مرات تكرار التمرين ذاته ا وجمموعة األزمنة املستغرقة يف تنفيذه هو - : الثاين البعد - 2
 : فترات الراحة –2-2-3

تعطي فترات الراحة بني أداء اموعات التدريبية إلتاحة الفرصة للعضلة لالستشفاء بالتخلص من  تأثري 
ونظام , وتتحدد فترات الراحة البدنية تبعا لألهداف احملددة للربنامج ,مصادر الطاقة التعب وإعادة بناء 

 ) 103ص,1993,ابوالعال امحد عبد الفتاح و امحد نصر الدين سيد . (الطاقة املستخدمة
 : كثافة احلمل -2-2-4

الراحة بني إعادة تكرار كثافة احلمل هي مدة طول أو قصر الفترة أو الفترات الزمنية اليت تستغرق يف 
 .اجلهد البدين أو بني اجلهود البدنية املكونة للحمل و اليت تعرف باسم الراحة البينية

باا العالقة الزمنية بني فترات العمل و الراحة أثناء الوحدة التدريبية  الواحدة وهي ويعرفها اء الدين 
اء (سم فترات الراحة إىل سالبيه و اجيابية تتحدد طبقا للشدة و احلجم و طريقة التدريب و قد تنق

 )363، صفحة 1994الدين ابراهيم سالمة، 
 :التدريب درجات محل -2-3

يف ) الشدة احلجم الكثافة ( درجة تشري إىل تأثري مكونات محل التدريب " يعرفها مفيت إبراهيم بأا 
، صفحة 2001مفيت ابراهيم محادة، (الفرد الرياضي و متثل بنسبة مئوية من أقصى ما يستطيع حتمله 

و تلعب دورا أساسيا يف تنمية مكونات اللياقة البدنية اخلاصة لدى الرياضي نتيجة لتأثرياته على )73
 .)34، صفحة 2002يوسف الزم كماشة، (أجهزة اجلسم احليوية خالل املنافسة و التدريب 

 :التالية و محل التدريب يقسم وفق حجمه و شدته إىل الدرجات 
 .األقصى احلمل - 1
 .األقصى احلمل األقل من - 2
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 .احلمالملتوسط - 3
 .احلمالخلفيف - 4
 . الراحة اإلجيابية - 5
 :احلمل األقصى - 2-3-1

 احلمل تعين أقصى درجة يستطيع الناشئون حتملها، حيث يتميز العبء الناتج عن عن وهذا املستوى من
ىف قمة تركيزهم،  الناشئون إىل هذه الدرجة البد أن يكونواهذا احلمل بشدة عالية جداً، وكي يصل 

فترة راحة طويلة كي يستطيعوا العودة  ونتيجة هلذا تظهر آثار التعب واضحة عليهم األمر الذي يتطلب
وتقدر درجة احلمل )312,311ص,1997مفيت ابراهيم محادة ()استعادة الشفاء(إىل حالتهم الطبيعية 

الناشئون أداءه، وعدد التكرارات  من أقصى ما يستطيع %100اىل 90األقصى بنسبة مئوية قدرها من 
 .مرات ولفترات أداء قصرية5: 1تتراوح ما بني  املناسبة هلذا احلمل ىف حالة التمرينات

 :األقصى احلمل األقل من - 2-3-2
درجة احلمل األقصى وبالتايل فإا حتتاج إىل متطلبات بسيطة عن  وهذه الدرجة من احلمل تقل بنسبة

 .أقلمنه
يستطيع الناشئون حتمله، أما عدد  من أقصى ما%95: 75وتقدر درجة احلمل األقل من األقصى حبوايل 

 .مرات 10-6التكرارات املناسبة فإا تتراوح ما بني 

 :املتوسط احلمل- 2-3-3
حيث العبء الواقع على خمتلف أجهزة وأعضاء اجلسم،  بالتوسط من وتتميز هذه الدرجة من احلمل

 :50وتقدر درجة احلمل املتوسط حبوايل من . بعد األداء بدرجة متوسطة من التعب ويشعر الناشئون
تكون كبرية نسبياً  من أقصى ما يستطيع الناشئون حتمله، التكرارات املناسبة ىف حالة التمرينات75%

 .مرة15: 10وتتراوح ما بني 

 :اخلفيف احلمل - 2-3-4
ىف درجة احلمل هذه عن املتوسط وهو ال  يقل العبء البدين الواقع على األجهزة الفسيولوجية للناشئني

 يتطلب درجة كبرية من 
من  %50: 35وتقدر درجة احلمل اخلفيف حبوايل من . الناشئ ال يشعر بتعب بعد األداء التركيز ويكاد

 أقصى ما يستطيع الناشئون حتمله، والتكرارات املناسبة ىف حالة التمرينات 
 .مرة 20- 15هيما بني 
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 أنواع احلمل -2-4-4
 :احلمل الداخلي-  1- 2-4-4

درجة أو مستوى التغريات الداخلية البيولوجية ألجهزة اجلسم الوظيفية  أما احلمل الداخلي يقصد به
نتيجة ألداء التدريبات بأنواعها املختلفة حيث يؤدي التدريب دائما إىل حدوث تغريات جوهرية أثناء 

ء منه وتتمثل هذه التغريات يف ردود فعل األجهزة الوظيفية و العصبية وقيم الكيمياالتنفيذ و بعد االنتهاء 
 .)34، صفحة 1998امر اهللا امحد البساطي، (احليوية باجلسم 

 :احلمل اخلارجي- 2- 2-4-4
احلمل اخلارجي الذي يقصد به كل التمرينات املقدمة واليت يتم تنفيذها أي كان اهلدف منها أما تطوير 

، 2001مفيت ابراهيم محادة، (الصفات البدنية كالقوة العضلية أو الصفات احلركية كالسرعة و الرشاقة 
 ).64صفحة 

وفيما حيص احلمل النفسي يشري حممد حسن عالوي إىل آن املواقف االنفعالية  املرتبطة بالتدريب و 
املنافسة تزيد من قيمة العبء الواقع على أجهزة اجلسم و يتضح احلمل النفسي بصورة أكثر يف فارق 

ف املنافسة و اهود املبذول خالل ذلك الزمن يف مواقف مواقف الضغط و اهود املبذول خالل مواق
التدريب املختلفة فالكم اهلائل من اجلهود ووسائل اإلعالم و اإلحساس باملسؤولية اختالف متطلبات 

 )76، صفحة 1994حممد حسني عالوي، ( املواقف أثناء التدريب و املباراة هلا تأثرياا املتباينة 

 :العوامل احملددة للحمل البدين  -2-4-5
 :إن ممارسة احلمل البدين يكون أساس حمددا ب 

  كمية الطاقة املستعملة تكون جاهزة على الفور ) شدة , سرعة مقاومة , قوة (ثا  30أقل من أقل من
 ويتبعها حدوث انتاج محض اللنب من خالل ممارسة االمحال البدنية املقبلة 

 1  اللنب يف االنسجة و الدم  ثا تركيز محض  2 –ثا 
 2  د حيدث  تراكم حومض اللنب و االستهالك االقصى االكسجيين  15د 
من ) 80% 90%( االستعداد ملقاومة جهد حاد ) القدرة القصوى اهلوائية ( د عدة ساعات 10 -1

VO2max  ملدة طويلة(silvester, 1981, p. 132)   . 

 :البدين التغريات خالل اخلضوع للحمل  - 6 -2-4
نلخص التغريات البيوكميائية و الفسيولوجية احلادثة أثناء أو حتت تأثري احلمل البدين يف العمليات هدم 

 :تتضح يف األيت 
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 تغيري يف هيكل اخلاليا  -1
 تغري يف نشاط اإلنزميات  -2
 استهالك واضح يف آماكن ختزين الطاقة يف اجلسم  -3
 جتميع ملخلفات عمليات التمثيل املختلفة  -4

الطبيعي آن تؤدي هذه التغريات إىل اهتزاز واضح كحالة التوازن املوجودة يف اجلسم و بالتايل  ومن
 ,Holmand, 1980p)كما وضح)التعب(املعريف يف املستوى البدين و الوظيفي  حيدث ذلك اهلبوط

األداء بالنسبة من الناحية العملية جند إن اخلبري و املدرب يالحظ تأثري هذه التغريات على مستوى 123
لالعب فيتأثر على سبيل املثال مستوى السرعة لديه سلبيا و يالحظ هذا بوضوح يف مستوى سرعة رد 

 .كما تتأثر مجيع احلركات البدنية اليت تعتمد على عنصر التوافق العضلي ,الفعل 

 : التغريات احلادثة بعد االنتهاء من احلمل البدين  -2-4-7
ات البيوكميائية و الفسيولوجية احلادثة بعد انتهاء احلمل مباشرة تتلخص يف يرى شتاريشكا أن التغري

 :األيت 
إعادة الوضع الداخلي يف األجهزة املختلفة إىل حالتها الطبيعية و إعادة احلساسية املثالية لإلثارة العصبية 

قة بزيادة عن الطاقة العضلية وتقوم بتنظيم النشاط اهلرموين و اإلنزميات و تغطية حاجة اجلسم من الطا
وخاصة باجلاليكوجني و )  ATP+ KP(اليت كانت متوافرة قبل حدوث احلمل توفر عمليات خاصة مثل 

وحتدث هذه التغريات سابقة الذكر خالل (Starischka, 1988, p. 124)اإلنزميات وبناء الربوتينات 
خالل هذه الفترة و بعد انتهاء احلمل  و,مرحليت العودة للحالة الطبيعية و املثالية يف استعادة الشفاء 

البدين تبدأ عمليات البناء يف استعادة التوازن يف اجلسم من خالل عمليات التكيف اليت حتدث داخل 
التغريات السالفة الذكر و بعد االنتهاء من إعادة احلالة التوازن املذكور تستمر عمليات البناء دف 

زين الطاقة وتوفري احتياطي جديد ملواجهة الظروف القادمة و استكمال    النقص احلادث يف اماكن خت
ويف هذا اال يرى العامل )66صفحة ، 2000حممد عثمان، (حماولة الوقاية من عمليات اهلدم سابقة الذكر 

و الذي كان يؤمن له عمليات , إي نظام بيولوجي إذا ما مت خالل توازنه  « الروسي ياكوقلف ا ن
، الراحة و االستقرار الوظيفي يعود دائما إىل هذا التوازن مرة أخرى مث يتمكن أيضا من تعدي هذا 

عمليات التكيف الناجتة عن تأثري التدريبات التحمل اك ويرى هوملان و هنجر ويؤيدمها يف ذلك فاين 
التغريات احلادثة يف حجم القلب و معدالت أقصى سعة الستهالك األكسجني و كمية الدم  تنعكس يف

املتوفرة يف القلب يف الدقيقة و اليت حتدث نتيجة لزيادة عدد ضربات القلب و الكمية املدفوعة من الدم 
 )67صفحة ، 2000حممد عثمان، (يف ضربة واحدة 
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 .Jakoubleu, 1967, p) البيوكميائية و الفسيولوجية املستوى للوصول إىل حالة أفضل من النواحي
230) 

 :العالقة بني احلمل والتكيف -2-4-8
إن العالقة بني احلمل والتكيف عالقة حتمية وأساساً جوهرياً حلدوث تقدم يف املستوى وتعتمد يف املقام 

للعالقة السليمة بني األول علي العالقة بني مستوى احلمل وفترة الراحة وحتدث عملية التكيف نتيجة 
فترات أداء احلمل وفترات الراحة فإذا ما أدي الالعب حبمل مناسب فإن قدرته علي األداء تقل تدرجيياً 
الستهالك القوة الوظيفية ألجهزة اجلسم وهنا تكمن عملية التكيف حيث يتطلب اجلسم فترة من الراحة 

 فترة التعويض الزائد يتم نفس التأثري ومن مث الستعادة املستهلك من الطاقة وعند تكرار نفس احلمل يف
 )توازن بني عمليات اهلدم والبناء( حدوث تكيف ألعضاء وأجهزة اجلسم عند هذا املستوى من احلمل 

فإذا ما رغب املدرب يف االرتقاء باملستوى وحدوث مستوى تكيف أعلى فعليه االرتقاء مبستوي 
 .دي إيل زحزحة جمال األمحال الفعالة إيل أعلىاألمحال اجلديدة أي أن التكيف دائماً يؤ

 : تقنني شدة محل التدريب - 2-4-9
يقوم املدرب الناجح بتشخيص احلالة التدريبية للرياضي وظروفه املختلفة فيضع برناجمه التدرييب الذي 

التدريب « يتالءم والنشاط الرياضي حيث تكون جرعة التدريب مقننة وإال فسيصاب الرياضي حبالة 
بالنشاط الرياضي وهناك  ويعترب التركيز على تنمية نظم الطاقة املرتبطة.اإلصابات أو األمراض, » الزائد 

 عدة مبادئ لتنمية الطاقة بناءا على التحكم يف مكونات احلمل التدريب الثالثة 
وختتلف درجات أمحال التدريب املختلفة مابني التدريب اهلوائي والتدريب ,»الدوام والتردد,الشدة «

دة تعين نقص احلجم وتعين فزيادة الش,الالهوائي وكالمها ينقسم إىل عدة درجات خمتلفة يف مستوياا
 .زيادة فترة الراحة البينية 

غري انه ,ويعترب معدل القلب هو احملدد لشدة محل التدريب وهو يشبه تركيز حامض االكتيك يف الدم 
سواء يدويا أو باستخدام األجهزة االلكترونية احلديثة ,األكثر ارتباطا باجلانب التطبيقي لسهولة قياسه 

عالقة ارتباط مابني معدل القلب واستهالك األكسيجني ونسبة تركيز الالكتيك يف وقد وجد أن هناك ,
 )  305ص,2003,أبو العال عبد الفتاح. ( لذلك فقد أصبح مؤشرا مؤشرا ميدانيا سهل االستخدام ,الدم 

 :احلمل الزائد - 2-4-10
اض النفسية و الفسيولوجية حالة هبوط يف مستوى الالعب مصحوبة من األعر "يعرفه مفيت إبراهيم بأنه 

 )94، صفحة 2001مفيت ابراهيم محادة، (ناجتة عن سوء ختطيط الربنامج التدرييب 
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تتعلق بأخطاء يف ختطيط وتنفيذ الربنامج التدرييب وهي تتعلق حبياة الالعب خارج البيئة : أسبابه  -اوال
 ) 230، صفحة 1997السيد عبد املقصود، (التدريبية

يقصد ا  التغريات اليت تطرأ على احلالة الطبيعية املعتادة لالعب نتيجة إصابته باحلمل : أعراضه   -ثانيا
، صفحة 1994حممد حسني عالوي، (الزائد وتتلخص  يف التايل  أعراض نفسية  بدنية و  فسيولوجية

73(. 

 : اخلالصة 
حلمل اخلارجي و بني لداخلي و القد استخلصنا من خالل هذا الفصل أن يوجد ارتباط بني احلمل ا

فاجلهد البدين املطبق يؤثر على االستجابات  ،جات احلمل املختلفة ومدى تأثريها على اجلسمدر
 . املختلفة للجهاز الدوري التنفسي 
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 :متهيد
على  وأحجام على جسم الرياضي أثناء حتمله ملا يفرض عليه من شدات إن لألمحال التدريبية اثر

العال امحد عبد  أبوحيث يذكر  و التغريات البيوكيميائيةيفية ملختلف أعضاء اجلسم االستجابات الوظ
حدوث  إىلدي محل التدريب حيث يؤ الفسيولوجيشدة احلمل التدريب ترتبط باحلمل  ،إنالفتاح

وهو انعكاس طبيعي للحمل  الفسيولوجيواليت يطلق عليها احلمل ,اجلسم يف  فسيولوجيةتغريات 
باحلمل الداخلي واحلمل التدرييب هو  أيضاويسما )67ص ،1997, العال امحد عبد الفتاحأبو (.البدين

 احلمل اخلارجي
 :املتغريات الوظيفية -3
 :نبض القلب -3-1
 :)النبض(معدل القلب  -3-1-1

خيتلف معدل سرعة نبضات القلب يف أثناء الراحة عنه يف أثناء اهود الرياضي، كما و يتأثر 
النبض بأوضاع اجلسم املتنوعة فهو يزيد يف وضع الوقوف عنه يف وضع اجللوس أو الرقود فضال عن 

لزيادة احلمل  تأثره بالعوامل النفسية و العمل العضلي و العمر الزمين و اجلنسي و أن النبض يزداد تبعا
حممد نصر الدين رضوان، (بالنسبة لألفراد املدربني و غري املدربني األوكسجنيالبدين أو استهالك 

د لدى غري املتدربني  /ن) 80-60(إذ يكون معدل عدد نبضات القلب عادة ما بني ،)69,70، ص1998
 ,FOX)(املراطون رياضينيد لدى  /ن) 55- 40(من الرجال و النساء و يكون العدد أكثر اخنفاض 

1993,p183  إىل أن النبض هو الشعور باملوجة الدموية املنقولة أثر التقلص ) الدوري و األمني(ويشري
 ،القلب لكتلة من الدم خالل الشريان خايني الذي حيبس فيه النبض جراء ضالقليب من القلب حىت الشر

قيس ابراهيم الدوري، (و بالوقت نفسه الذي يقلص به القلب أي أن النبض موافق لضربات القلب
 .)57صفحة 

 :املعدل األقصى لنبضات القلب  - 3-1-2
 .جهد بدين بأقصى شدة أداءبه أعلى نبض يصل إليه قلب الرياضي عند  يقصد

 :حساب قيمة معدل نبضات القلب األقصى -3-1-3
باستخدام  هوالطريقة املستخدمة والسهلة حلساب معدل نبضات القلب األقصى للشخص 

 :املعادلة
 

 العمر – 220= معدل نبضات القلب األقصى 
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بنشر حبث ) كولومبيا  –من جامعة ميسوري  1982لونديري و مويسشربغر عام ( قام كل من 
 : وهي ةيتعلق مبعدل نبضات القلب األقصى و اقترحوا معادلة بديلة للسابق

 
عالقة وتأثري على معدل نبضات القلب قاموا بالنظر أيضاً موعة املتغريات لرؤية إذا كانت هلا 

فوجدوا أن اجلنس ليس له عالقة مبعدل نبضات القلب األقصى ولكن مستوى نشاط الشخص , األقصى
أوجدت الدراسات أن معدل نبضات .و لياقته البدنية هلا تأثري كبري على معدل نبضات القلب األقصى

نبضات عن جهاز الدراجات  6- 5بتة تقدر القلب األقصى على جهاز السري املتحرك أعلى بقيمة ثا
معدل نبضات عند السباحة أقل حبوايل . نبضات أعلى من جهاز التجديف الثابت 3-2الثابتة و بقيمة 

العيب التحمل اجليدين والالعبني املتدربني بشكل جيد لديهم معدل .املتحركدقيقةعنجهازالسري/نبضة14
وجد أيضاً أن األشخاص , األشخاص غري النشيطني نبضات عن 4- 3نبضات القلب األقصى أبطئ من 

سنة لديهم معدل نبضات القلب األقصى أعلى من األشخاص  50املتدربني جيداً والذين أعمارهم فوق 
 .غري املتدربني لنفس العمر

اقترح املعادلة التالية لتكون مناسبة حلساب معدل نبضات )من جامعة إنديانا 1993ميلر ايت أل عام ( - 
 .)العمر× 0.85( –217=معدل نبضات القلب األقصى: القلب األقصى

املعادلة التالية هي األصح  نأ وجدوا ،بعض األدلة من بعض الباحثني األمريكيني :الباحثني األمريكيني - 
= معدل نبضات القلب األقصى :هيعدل نبضات القلب األقصى ويف حتديد العالقة بني العمر و م

 .)1994آلميلر و ( )العمر ×  0.67(  – 206.9
 )م 2007عام جامعة جون مورز من ليفربول(قام بعض العلماء الربيطانيني من:الباحثني الربيطانيني - 
األقصى لالعيب التحمل وجدوا من خالل هذا البحث أن املعادلة إلجياد معدل نبضات القلب , بحثب

 – 202= الذكور؛ معدل نبضات القلب األقصى  للرياضيني: والعيب النظام الالهوائي هي
وجمموعة من الباحثني األمريكان باستخدام إجراءات  1994قام العامل ديفيد سوين عام )العمر×0.55(

إحصائية بتحديد العالقة بني نسبة املعدل األقصى لنبضات القلب ونسبة املعدل األقصى الستهالك 
أقصى معدل %×0.64=املعدل األقصى لنبضات القلب نسبة :األكسجني وقام بوضع املعادلة التالية

 )http://www.educdz.com/montada()1993آلسوين و (37+الستهالك األكسوجني

 :ضغط الدم  -3-2
إن ضغط الدم يف الشرايني هو أحد املؤشرات اهلامة حلالة اجلهازين الدوري و التنفسي ،و يتحدد 

للشرايني و املقاومة اليت تواجه مقدار الدم بناء علي عدة عوامل من أمهها العالقة بني دفع القلب الدم 

 )العمر × 0.711(  – 206.3= نبضات القلب األقصى  معدل
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عالوي (، و يعرفه  )34، صفحة 1997، .ابو العالء امحد عبد الفتاح م(سريان الدم يف هذه الشرايني
بأنه الضغط الواقع علي جدار األوعية الدموية الذي يعتمد يف املقام األول علي مقاومة ) و عبد الفتاح

 عة القلبية ، وحيدث هذا نتيجة العمل القليب أي تقلصالدموية لسريان الدم و على مقدار حجم الدف
القلب و دفعه كمية من الدم إىل داخل الشرايني الدموية ، و الضغط أيضا هو القوة احملركة للدم داخل 

ملم زئبق ويصل ) 120- 110(اجلهاز الدوري ، ففي حالة الراحة تصل الضغط الدموي االنقباضي بني 
، كما )201، صفحة1984، .حممد حسني عالوي( ملم رئبق) 80- 60( الضغط الدموي االنبساطي إىل

) 129- 105(وتشري نتائج الدراسات إىل أن الضغط الدم لدى الرياضيني يكون طبيعيا إذ يتراوح مابني 
قيس ابراهيم (ملم زئبق للضغط االنبساطي ) 89- 60(ملم زئبق للضغط االنقباضي و يتراوح ما بني 

 .)43، صفحة 2004الدوري، 
 ):VO2(االستهالك األكسجيين  -3-3

األكسيجين للقدرة اهلوائية نظرا العتباره مؤشراً لقدرة اجلسم على إنتاج الطاقة  يعد اإلستهالك
األكسيجين يف اجلسم تعين زيادة قدرات العضالت  يوضح ان زيادة اإلستهالك مم,اهلوائية يف الدقيقة 

إىل وجود عالقة خطية موجبة بني  1975) ادجنتونوكوننجهام اشار ( فقد ، على العمل وإنتاج الطاقة
بالنسبة %  90اىل %  50تتراوح من ) VO2(واستهالك األكسجني يف اجلسم  HRمعدل القلب 

 )220صفحة , 1997,حممد نصر الدين رضوان (MHRالقصى معدل للقلب 
 :السعة احليوية -3-4

تعترب السعة احليوية من املؤشرات اليت هلا داللة مؤثرة يف التهوية الرئوية ويتم قياسها بواسطة 
وتعرف السعة )257، صفحة 1997سعد الدين حممد مسري، (االسريومتر ومنه اجلاف املائي واإللكتروين

فاروق عبد (بيةولكن لطرد ثاين أكسيد الكاربون عن طريق التهوية السلاحليوية بأا كمية اهلواء 
، وتتأثر األحجام املختلفة للسعة احليوية حبجم الشخص حيث ثبت أنّ األفراد )69، ص 1983الوهاب، 

طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي ختتلف باختالف عمر األفراد، وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف 
اء الدين ابراهيم (وضع الرقود عنها يف وضع الوقوف و ترتبط بنوع الرياضة اليت ميارسها الفرد 

 .)314، صفحة 1999مة، سال
 :إنتاج الطاقة أنظمة -3-5

( اجلري بشدة عالية .إنتاج الطاقة يعتمد بشكل أساسي على جزئني رئيسيني هم الوقت والشدة
) كاهلرولة ( واجلري بشدة منخفضة  .يعين أن الالعب يقوم باجناز العمل ملدة قصرية نسبياً) كالعدو

التدريب الرياضي قدم لنا حلوالً ومتغريات . بسرعته ملدة طويلةنسبياًيعين أن الالعب يستطيع االحتفاظ 
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جديدة فالعداء أصبح اآلن يستطيعالعدو بشدة عالية وملدة أطول نسبياً والراكض بشدة منخفضة أصبح 
 .هنالك عالقة قوية بني شدة التمرين ومصدر الطاقة. اآلن يستطيع اجلريبشدة أكرب وملدة أطول نسبياً

 خطوط إنتاج الطاقة -3-5-1
الفسيولوجية للدراسات البدنية يف  القواعد" فوكس يف كتام الشهري .ماثيوس و ي. العاملان دلقد قام

العديد من األلعاب الرياضية إىل خطوط الطاقة  قاموا بتجزئة احتياجات الالعب يف" ألعاب القوى 
محض الالكتيك LA محض الالكتيكATP-CP فوسفوكرياتني – ثالثي أدونيزين الفوسفات: التالية 

 )O2)www.arabcoach.netاألكسوجيينLA-O2األكسجني مع

  : ATPين الفوسفاتنوزثالثي أدي
مركب كيميائي معقد يتم إنتاجه واستخالصه منالطعام ويتم ختزينه يف اخلاليا  وحتديداً اخلاليا العضلية 

ومن حتطم هذا املركباملعقد يتم إنتاج الطاقة ويتم عمل اخلاليا العضلية فتحطم ثالثي أدونيزين 
عماد الدين عباس ابو , علي فهمي بيك ( (ADP)ثنائي أدونيزين الفوسفات+ طاقة ( ينتج  الفوسفات

 )34ص.2009.زيد و حممد امحد عبده خليل 

  : CPفوسفوكرياتني 
 ) ATPالفوسفات مركب كيميائي خمزن يف العضالت يساعد عند حتطمه يف إنتاج ثالثي أدونيزين

 ) ( CP = ATPفوسفوكرياتني + ADP ثنائي أدونيزين الفوسفات: وبالتايل تصبح املعادلة 
  : LAالالكتيك محض 

يتم التحطم الكامل للجلوكوز بوجود ( يتم إنتاجه عند عدم اكتمال حتطماجللوكوز يف العضلة 
 .كوالالكتي) دد تطور أداء الالعب الذي حي( أيون اهليدروجني : وحيوي علىجزئني ) األكسوجني 

 )34ص.2009.عماد الدين عباس ابو زيد و حممد امحد عبده خليل , علي فهمي بيك (
  :O2جيينياألكس 

يف هذا النظام يتم . الفوسفات من خالل حتطم السكر والدهون ينرتيأد يعين اجلري هوائياً إلنتاج ثالثي
  .ين الفوسفات بشكل دائم وهو مصدر غين بالطاقة الالزمة لسباقات التحملرتيأد إنتاج ثالثي

فترة دوام العمل  عندما ينتهيبكالم آخر ,مجيع خطوط إنتاج الطاقة السابقة الذكر هلا وقت حمدد - 
بعض الدراسات تشري إىل فترة العمل يف  هنالك .خط من اخلطوط فإن العمل يف هذا اخلط يتوقف في

 : القاعدة العامة املستخدمة هي اخلطوط حسب املدة زيادة أو نقصاناً ولكن
والذي إذا اجتمع مع ADPالفوسفات ينرتيأدإنتاج ثنائي  نتيجةً لالنقباض العضلي يتم
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 يكون خمزناً يفCPالفوسفوكرياتني, ATPالفوسفات زينونيثالثي أد يتم إنتاجCPالفوسفوكرياتني
من اجللوكوز ATP الفوسفات زينونيأدة بشكل فعال حتصل على ثالثي ضاملنقبالعضالت.العضالت

 )207ص2009.ابوالعال عبد الفتاح ( .جرى الدم ومن حتطم جاليكوجني العضلة املخزن فيم
. يتوكندريااألمحاض الدهنية احلرة يف املو للكربوهيدرات  ملدة طويلة يتطلب التأكسد الكاملالتمرين 

دقيقة فقط أما خمزن األمحاض الدهنية  90زودك بالطاقة ملدة تاإلنسان زن الكربوهيدرات يف جسماخم
  .يزودكبالطاقة أليام عديدة احلرة فإنه

و نسب معينة حسب الشخص بداية التمرين ب الطاقة الثالث تتشارك مع بعضها البعض عند مصادر - 
 .مصدر الطاقة اجلهد املستخدم أو معدل استخدام

 : توظيف أنظمة الطاقة
بالرغم من أن مجيع أنظمة الطاقة تعمل يف نفس الوقتلكن توظيف نوع معني من هذه األنظمة يتم عندما 

 .دور النظام السابق يف العمل نسبيا ينتهي

 :هوائية الالالكتات والعتبة ال عتبة -3-6
 : لالكتاتا عتبة- 3-6-1

بطريقة نظرية أكثر من استخدامه بطريقة عملية  استخدم هذا املصطلح من قبل الدارسني والباحثني
ولكي , أو نقطة انكسار الالكتات , بنقطة انكسار التهوية الرئوية  وكثريا ما يعرب عن عتبة الالكتات

الالكتات يف اختبارات معينة أو عند أداء أمحال بدنية حمددة البد إن يتم ذلك من  يتم توضيح عتبة
 : خالجلهد بدين متزايد ال يقل عن ثالث دقائق وعندئذ يتم تصنيف عتبة الالكتات على النحوالتايل

 : الالهوائيةالعتبة - 3-6-2
, وأجريت الكثري منالدراسات اليت تم باستخدام الكتات الدم يف التنبؤ بأداء التحمل يف التدريبالبدين

إن مفهوم االيض الالهوائي لقياس  و دافيزو اسرمان وآخرون،ويف هذا الصدد يذكر كل من هوملان
الدراجة االرجومترية يتم  البدين املتزايد علىثناء التمرين أكفاءةالقلب والرئتني يف غاية االمهية نظرا ألنه 

الوصول إىل املرحلة اليت تزيد فيها وية الرئتني إىل درجةاكرب بكثري من مما يفعل امتصاص األوكسجني 
فقد أوضحت , وألنه كان مفهوما من قبل إنالتغريات تتزامن يف كل من التهوية والكتات الدم, يف الرئة

على افتراض إن " نقطة كفاءة التهوية املثلى"انكسار هذه التهوية على أا  مثل هذه الدراسات إننقطة
مصطلحات  اال مث بعد إن ظهرت يف هذاVO2MAXهذاكان يتطابق مع حدود أداء التحمل املرتبطة 

, نقطة انكسار الالكتات العتبات الالهوائية فقد برزت عمليات استخدام تبادل الغازات يف الرئة لتحديد
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وألنه حتت ظروف فسيولوجية وكيميائية يتحول  عملية محضنه االيض الالكتيكي هرت أيضامث ظ
 .والالكتات حامض الالكتيك إىل ايونات اهلدروجني

 اإلستشفاء-3-7
 :مفهوم االستشفاء-3-7-1

لقد اخذ مفهوم االستشفاء حيزاً كبرياً من جهود العلماء والباحثني من خالل إعطائهم عدة 
بأنه مصطلح عام يستخدم مبعىن  (عن يسيس) أبو العال(إىل توضيح مفهومه فمثالً عرفه  تعريفات تؤدي

استعادة جتديد مؤشرات احلالة الفسيولوجية والنفسية لإلنسان بعد تعرضها لضغوط زائدة أو تعرضها 
 ).لتأثري نشاط معني

ب الوظيفي وارتبط مصطلح االستشفاءبعدة مصطلحات أخرى مثل االستعادة ويقصد به اجلان
لعملية االستشفاء أي استعادة املستويات الوظيفية الطبيعية اليت تعرضت لضغوط أو تغريات حتت تأثري 

 )34، صفحة 1997، .ابو العالء امحد عبد الفتاح م(.نشاط معني 
بأنه استعادة املستويات النفسية إىل طبيعتها خاصة ما يرتبط منها بالناحية :بينما يعين مصطلح التجديد 
فيقصد به الشفاء من اإلصابة أو األمراض اليت غالباً ما تكون نتيجة حلمل ,املزاجية أما مصطلح التأهيل 

 . التدريب الزائد

 :أمهية االستشفاء -3-7-2
عوامل أمهية لالرتفاع مبستوى االجناز الرياضي بعد إن تطرقنا إىل إن احلمل التدرييب يعد أكثر ال

وتطويره أصبحت مشكلة االستشفاء وعمليات التخلص من أثار التعب لدى الرياضيني ال تقل أمهية عن 
ذلك وليس مبالغة إذ قلنا أا أصبحت حتتل املكانة األوىل من حيث األمهية بعد إن أصبح هذا املوضوع 

 . رتفاع وتطوير مستوى االجنازهو االجتاه اجلديد واحلديث لال
يف سبيل تطوير مستوى النتائج الرياضية ظل االعتماد على  ويف هذا الصدد يذكر أبو العال

زيادة حجم محل التدريب لفترة طويلة هو العامل األكثر أمهية من حيث التأثري وكلما زاد حجم احلمل 
ة كبرية ميكن اعتبارها احلد األقصى الذي ارتفع مستوى االجناز الرياضي حىت وصل هذا احلجم إىل درج

ال ميكن ختطيه اجته الباحثون إىل زيادة فاعلية محل التدريب عن طريق حتسني نوعية محل التدريب بزيادة 
الشدة وبعد زيادة كل من احلجم إىل احلد األقصى وكذلك الشدة كان البد من البحث عن جديد 

 )35، صفحة 1997، .عالء امحد عبد الفتاح مابو ال(. لتطوير فاعلية التدريب الرياضي
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بأنه قد أصبحت كيفية االرتقاء مبستوى احلجوم التدريبية ) علي البيك وآخرون(وكذلك ذكر 
مع ضمان عدم الوصول إىل اإلجهاد من أهم مشاكل التدريب الرياضي احلديث حيث يواجه املدرب 

ويصبح يف حرية وإما إذا أعطى إحجام تدريبية دائماً بعدم قدرة الرياضيني على استيعاب هذه احلجوم 
 . قليلة فان فرصة الوصول إىل املستويات الرياضية العالية سوف تقل أو قد تكون يف حكم املستحيل

إعادة ، بناء إعادة، تقوية؛استعادة؛نشيط؛جتديد؛بأنه حتسني) ان خريبط وعلي تركيريس(وعرفه 
اليت تعقب احلمل وحىت الوصول إىل املستوى الذي كان عليه شفاء أو انه الفترة الزمنية ؛تعويض؛إنتاج

ان خريبط وعلي ريس(. الفرد قبل أداء احلمل أو ختطيه واستعادة القدرة على أداء محل معني من جديد
 )78ص,1996,تركي

يف حني عرفه علي البيك وآخرون بأنه التبادل احلادث بني اإلجهاد والتوتر من جهة وبني 
اء من جهة أخرى وان احلركة والسكون هي اإليقاع الطبيعي للحياة اليت نعيشها حيث الراحة واالسترخ

تلتزم كل خلية وكل ليفة عضلية وكل عضو يف جسم اإلنسان ذا اإليقاع ويطلق على اجلزء اخلاص 
 )98ص,1984, علي البيك(. باالسترخاء والراحة والذي يتم فيه إعادة اجلسم إىل حيويته مرة ثانية

ضوء التعريفات املذكورة سلفاً نرى أن عملية االستشفاء يف اال الرياضي تعين الفترة الزمنية اليت ويف 
تعقب األداء ويتم خالهلا إزالة كل أو بعض اآلثار اليت تركها األداء الرياضي وإعادة يئة الرياضي من 

 . جديد لألداء الالحق باملستوى املطلوب منه لتحقيق اهلدف املوضوع
ونتيجة ملا ذكر أنفاً يف أعاله فقد أصبح االجتاه اجلديد لتطوير فاعلية التدريب الرياضي لغرض 
حتقيق املستوى العايل لالجناز الرياضي وتطويره يعتمد ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ محل تدرييب عايل مع 

 املالئمة للمنهج التدرييب وأهدافهاستخدام نظام وعمليات استعادة االستشفاء بوسائله املختلفة واملناسبة و
إن تطور احلالة التدريبية للرياضي ال تأيت من خالل زيادة احلمل التدرييب فقط وإمنا من خالل التعاون 

 )1993,عصام عبد اخلالق(. بني املدرب والرياضي والطبيب الرياضي يف تنظيم العمل بينهما

 :الشفاءسس الفسيولوجية إلمتام عمليه استعادة األ-3-7-3
 :استعادة خمزون األوكسجني:أوال

إال أا تستهلك  ةصغر تلك الكمي ورغممن األوكسجني  ةختزن عضالت جسم اإلنسان كمي
خالل فترة االستشفاء، وخيزن األوكسجني يف العضالت  ةلبدين، وتعويض تلك الكمياأثناء أداء النشاط 

على شكل مركب كيماوي مع اهليموغلوبني وهذا املركب شبيه باحتاد األوكسجني مع اهليموغلوبني يف 
الدم مشااً له يف الوظيفة، حيث يعمل على تسهيل انتشار األوكسجني وصوله إىل امليتوكوندريا داخل 

اء  ويشري،)223، صفحة 1998قاسم حسن حسني، (يها إنتاج الطاقة اهلوائي اخللية العضلية اليت يتم ف
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مللتر يف كل كيلو غرام من ) 11(تقدر حبوايل  اليت إىل نسبة اهليموغلوبني )1970(فوكس  الدين عن 
خمازن األوكسجني، وتعتمد سرعة استعادة خمزونا  ةذلك هو املقدار احلقيقي لكمي ويعداخلاليا العضلية 

وتشبه  ثواين عدةألوكسجني على قابلية إيصال األوكسجني للعضالت، وهذه العملية حتدث خالل ت ا
 كثري يف ملئها املخزونات الفوسفاتية حيث تكون سريعة يف الفترة األوىل من عملية االستشفاء، وتؤكد

بأن خمزونات أا تكون أسرع من نظريا الفوسفاتية ويفسر البعض ذلك  ةمن الدراسات البيوكيميائي
 ).182، صفحة 1994اء الدين سالمة، ( األكسجني متثل مصدر من مصادر الطاقة يف اجلسم 

 :استعادة خمازن الفوسفات:ثانيا
وبكميات قليلة ) CP(وفوسفات الكرياتني ) ATP(حتتوي العضالت على ثالثي فوسفات األدنوسني 

املصدر املباشر إلنتاج الطاقة فعند انشطاره يعمل على تكوين ثنائي فوسفات األدنوسني ) ATP(عد وي
)ADP (مع طاقة ميكانيكية تؤدي إىل انقباض العضلة مصاحبة حبرارة، أما)CP (يعمل  انشطارهن إف

جتديد  ،و(FOXE, 1993, p. 17)واحد فقط) ATP(تعمل على إعادة بناء  ةعلى إنتاج طاق
 %75تعويضثانية يتم  60ويف  ثانية30خالل فترة  %50الفوسفاتية يتم تعويضه بنسبة حوايل املخزونات 

ويرجع سبب االختالف يف سرعة تعويض  %98اىلويف الدقيقة الثالثة يكون جتديد املخزون قد وصل 
 .املخزونات الفوسفاتية إىل أن تعويض هذا النقص يف املخزون يعتمد على األوكسجني 

 :اختالف سرعة معدل االستشفاء-3-7-4
جتري عملية استعادة االستشفاء مبعدل غري متساوي ففي البداية تكون سريعة جداً مث بعد ذلك 

أبو العال (حدد عاملني هلما تأثري يف سرعة عملية االستشفاء ) هيل(العامل أن تتباطأ ويذكر أبو العال 
 )77، صفحة 1998عبد الفتاح، 

كسجني املطلوب للجسم خالل فترة االستشفاء، وعدم قدرة اجلهاز الدوري على توفري األ
لبدين من الوقت الذي ال يكون ابعد األداء  حيث تتم عملية استشفاء اجلهاز الدوري بصورة سريعة جداً

هذا اجلهاز قد لىب حاجة العضالت من تعويض األوكسجني املستهلك وبذلك يهدأ عمل اجلهاز 
األوكسجني بكميات كبرية، لذلك فإن تعويض  ري يف الوقت الذي مازالت العضالت حباجة إىلالدو

ختتلف عملية . الستشفاء اجلهاز الدوريتغرق فترة أطول من الوقت الالزمالدين األكسجيين يس
: إىل مرحلتني االستشفاء حيث يقسم البدين االستشفاء بالنسبة حلامض الالكتيك املتكون بعد األداء

افةً إضة اليت ترتبطئياملرحلة السابقة واملرتبطة بأكسدة حامض الالكتيك يف العضالت واملرحلة الثانية البط
عمار عبد الرمحن قبع، ( والدين األكسجني. انتشاره خارج العضالتبإىل أكسدة حامض الالكتيك

كمية األكسجني املستهلكة يف فترة استعادة الشفاء بعد األداء البدين اليت تزيد عن  هو)51صفحة، 1989



 الباب األول            الدراسة النظرية

43 
 

حدمها غري الكتيكي أ الكمية املستهلكة نفسها يف أثناء الراحة ويتكون الدين األكسجيين من جزئني
وهو ما يعطي الطاقة الالزمة  لتر 3,5- 2واألخر الكتيكي ويصل حجم الدين غري الالكتيكي إىل 

ما اجلزء الالكتيكي فهو الذي ميد أدقائق،  5-3الستعادة الفوسفات يف فترة وجيزة تتراوح ما بني 
اجلسم بالطاقة الالزمة لتخليص العضلة والدم من حامض الالكتيك فهو اجلزء األكرب من الدين 

 .أيضاً وألبطأ األكسجيين

 خالصة
هذا الفصل أن هناك ارتباط بني األجهزة الوظيفية أي بني اجلهاز لقد استخلصنا من خالل 

الدوران و اجلهاز التنفسي حيث ال ميكن االستغناء عن وظيفية من اجل أداء وظيفة أخرى كما أن كلما 
 .كان أداء بدين كلما كان أداء األجهزة بطريقة أفضل 
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 : الثاين مدخل الباب

الطالب اىل منهجية  جاءت يف فصلني حبيث يتطرقاليت مليدانية هذا الباب الدراسة ايتناول الطالب يف  
اما الفصل . املستعملة يف االختبارات وتليه الدراسة اإلحصائية املستخدمة يف حتليل النتائج ألدواتاو البحث

الثاين فيستعرض فيه الطالب النتائج اليت حصل عليها ،مناقشتها ، مقابلتها بالفرضيات، استخالص اهم 
 .حات البحثاإلستنتاجات ، اخلالصة العامة  و اقترا
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 :متهيد

إن البحوث العلمية مهما كانت اجتاهاا وأنواعها حتتاج إىل منهجية علمية للوصول إىل أهم 
وطبيعة  ،وقصد الدراسة بالتايل تقدمي وتزويد املعرفة العلمية بأشياء جديدة وهامة  ،نتائج البحث 

مشكلة البحث هي اليت حتدد لنا املنهجية العلمية اليت تساعدنا يف معاجلتها وموضوع البحث الذي حنن 
عليمية مع بصدد معاجلته حيتاج إىل كثري من الدقة والوضوح سواء كان من يف العملية التدريسية أو الت

إعداد كذلك خطوات إجرائية ميدانية للخوض يف جتربة البحث الرئيسية وبالتايل الوقوف على أهم 
البحث مع ضبط الوسائل  ةاخلطوات اليت جتعلنا خنتار املنهج املالئم ملشكلة البحث وطرق اختيار عين

من جهة وحىت ميكن واألدوات املتصلة بطبيعة جتربة البحث قصد الوصول إىل األهداف املرجوة 
االستفادة من النتائج احملققة من جهة أخرى  واإلشكالية اليت نطرحها يف حبتنا مستمدة من الذي تعاين 

خمتلف األنظمة  منه العملية التدريسية يف حصة التربية البدنية و الرياضيةوالسيما أن الشدة العمل املناسبة
شعرنا ذه األمهية ، خاصة إذا علمنا أن رغم أمهية تقنني دى التالميذ هذه املرحلة مهمة فقد ل الطاقوية

احلمل البدين املناسب املسموح به الذي يؤدي إىل رفع من مستوي التالميذ يف هذه املرحلة فان البحوث 
 .  )14- 11(اليت تتطرق هلذا اال قليل جدا خاصة يف مرحلة املراهقة املبكرة 

 :منهج البحث  -1
واملنهج  ،إن اختيار املنهج السليم والصحيح يف جمال البحث العلمي يعتمد باألساس على طبيعة املشكلة 

يف البحث العلمي يعين جمموعة من القواعد و األسس اليت مت وضعها من اجل الوصول إىل احلقيقة حيث 
نفسها واألهداف يعتمد اختيار املنهج املناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة املشكلة 

كما يعرفه عمار بوحرش وحممود دنيات  ،وتستخدم املناهج وفق اهلدف الذي يود الباحث التوصل إليه 
، 1995عمار بوحرس، (الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة املشكلة الكتشاف احلقيقة " على انه 
 ).89صفحة 

الوصفي التجرييب ملالئمته لطبيعة إشكالية وعلى هذا األساس ولتحقيق أهداف حبتنا استخدمنااملنهج 
انه حني يريد الباحث ان :البحث يقول حممد الذبيان يف كتابه ؛منهج البحث العلمي وطرق البحوث 

يدرس ظاهرة ما فان أول خطوة يقوم ا هي وصف الظاهرة اليت يريد دراستها ومجع اوصاف 
اسة الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها واتمع الوصفي يعتمد على در,ومعلومات دقيقة عنها
فهو ايضا مالئم نب املنهج التجرييب ااىل ج. )128صفحة ,1995,حممد الذبيان (.تعبريا كيفيا او كميا 

يف حل هذا املشكل الذي ميكن حصره يف أمهية تقنني احلمل البدين على ضوء بعض املؤشرات 
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بينما املتغري التابع يف وضع امحال بدنية على الدراجة  الفيسيولوجية كمتغري مستقل هلذا البحث
 . رجومتريةاأل

تلف املؤشرات الفيسيولوجية لعينة البحث وفقا ا هلذا املنهج  لقياس استجابات خمومتثل استخدامن
ضغط الدم ,نبض القلب (:ملختلف األمحال البدنية احملددة يف التجربة األستطالعية حيث أخذنا كل من

فسري التغريات الواقعة ولت )ينياألكسج كتيك يف الدم األستهالكالتركيز محض ال, احليوية السعة ,
اختصاص ,الطول ,الوزن ,السن :(تلف األمحال البدنية املقدمة  استعنا ايضا بكل مناستجابة ملخ

 . )الرياضي
 :وعينة البحث  جمتمع -2

خالل حبثه ، فاختيار العينة بشكل جيد تعترب العينة من أهم احملاور اليت يستخدمها الباحث 
أن عينة " ومناسب يساعد على التوصل إىل نتائج ذات مصداقية عالية إذ يرى عبد العزيز فهمي هيكل 

البحث هي املعلومات عن عدد الوحدات اليت تسحب من اتمع األصلي ملوضوع الدراسة حبيث تكون 
ويعرفه عباس أمحد صاحل )12، صفحة 1994همي، عبدالعزيز ف(.ممثلة متثيل لصفات هذا اتمع 

أن العينة هي جمموعة من األفراد يبين الباحث عمله عليها ، وهي مأخوذة من اتمع " السامرائي 
، وعينة البحث التجرييب  )142، صفحة 1991عباس امحد السمرائي، ("األصلي الذي جيري فيه البحث

و كانت العينة مقصودة ،حيث )جويليةمبستغامن 05(تلميذ من متوسطة محو بن سليمان  40مشلت 
 لألختبار صنفت العينة إىل أربع جمموعات جمموعة لالستطالع وثالثة متجانسة

 :جماالت البحث  -3
 :تتمثل جماالت البحث يف اال البشري واملكاين والزماين 

 :تلميذ موزعني كما يلي 40مشلت العينة على  :اال البشري 3-1
تالميذ ختتلف أعمارهم  وفيهم من ميارس اختصاص معني وال  10متكونة من :األستطالعية العينة 
 .للعينة التجريبية نينتمو

تالميذ ليس هلم اختصاص رياضي وميارسون فقط على مستوى  10وتتكون من : عينة اموعة األوىل
 .سنة متساويني يف العدد 12–11درس التربية البدنية  يف املؤسسة  وتتراوح أعمارهم بني 

العاب (تالميذ ميارسون رياضات خمتلفة بصفة دائمة 10وتتكون من : عينة اموعة الثانية
 . سنة بالتساوي يف العدد 13–12وتتراوح أعمارهم بني  )كرايت,جيدو ,كرةالقدم,قوى

فقط على مستوى  تالميذ ليس هلم اختصاص رياضي وميارسون 10وتتكون من : عينة اموعة الثالثة 
 .سنة متساويني يف العدد 14 – 13درس التربية البدنية  يف املؤسسة  وتتراوح أعمارهم بني 
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 :اال الزمين  3-2
 :وكانت على النحو التايل 29/04/2010إىل  03/03/2012منأجريت الدراسة التجريبية يف الفترة املمتدة 

 ) 17:00 – 14:00(بعد الضهر  12/03/2012إىل  02/03/2012التجربة االستطالعية امتدت من * 

 )17:00 – 14:00(بعد الضهر  29/04/2011إىل  02/04/2011مت إجراء االختبارات من* 

 أجريت مجيع االختبارات اخلاصة مبعهد التربية البدنية و الرياضية مستغامن : اال املكاين-3-3

 :متغريات البحث -4

 متغريات البحث-4-1

 ميثل متغريات البحث) 1(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغريات البحث

 املتغريات التابعة 

dépendantVariables 

 وهي اآلثار الناجتة عن املتغريات املستقلة * 
هو الذي يرجى  )1992،77الشاطئ، (

معرفة مقدار تأثريه يف املتغريات 
 .قيد البحثالفسيولوجية 

 املتغريات املستقلة 

Variables Indépendant 

وهي املثريات أو التغريات اليت حتدث * 
األثر، وهذه املتغريات تسمى باملتغريات 

وهو  )77، 1992الشاطئ، ( .التجريبية
املناسب يف  البدين احلملشدةحتديد 

 .مرحلة املراهقة املبكرة 
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 .الضبط اإلجرائي للتغريات  4-2
املبذولة قصد إزالة تأثري متغريات واليت ميكن أن تؤثر على املتغري تعترب هذه اخلطوة باحملاوالت 

بتثبيت العوامل املؤثرة باستثناء العامل املراد " حسن أمحد الشافعي وسوزان أمحد علي "التابع ويعرب عنها 
حممد حسن عالوي وأسامة " ،  ويرى )74، صفحة 1995موسى حسن امحد الشافعي، (.دراسته 

يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات (فيما خيص الضبط اإلجرائي للمتغريات " كامل راتب 
، صفحة 1987اسامة كامل رتب، (،) احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة

ريات اليت تؤثر يف املتغري التابع واليت من الواجب على أا تلك املتغ" دير بولدب وفال ندلني " أما )243
ديوب بودب فال () املؤثرات اخلارجية، املؤثرات التجريبية، مؤثرات ترجع إىل جمتمع العينة(ضبطها 
أن ضبط املتغريات هو حتكم يف جمموعة من "عطا اهللا أمحد "، ويرى )336، صفحة 1985دلني، 

وعلى هذا األساس قام )91، صفحة 2005عطا اهللا أمحد، (نتائجهاملتغريات اليت تؤثر يف البحث وعلى 
الباحث بعدة إجراءات بغية معرفة الشدة املناسبة للحمل يف درس التربية البدنية ومدى تأثريها على 

 :وانطالقا من هذه االعتبارات ميكننا ضبط متغريات البحثكمايلي.خمتلف التغريات الفسيولوجية احلادثة 
 :ات املرتبطة مبجتمع البحث املتغري 4-2-1

 .هناك جمموعة من املتغريات املرتبطة مبجتمع البحث واليت جيب على الباحث أن يضبطها بدقة
 30سنة وبلغ عددهم 14,13,12,11اختيار عينة البحث مقصودة حيث متثلت يف تالميذ يبلغ سنهم 
 ).األطوال واألوزان(تلميذ  متجانسني داحل اموعات و يتميزون مبستوى من حيث 

 :املتغريات الداخلية 4-2-2
هناك العديد من املتغريات الداخلية يكون من الصعوبة التحكم فيها بدقة ويف جمال التدريب 

التالميذ اليت تؤثر بالسلب على باإلصابات الفجائية وأيضا احلالة االجتماعية والنفسية اليت يعيشها 
 .اجلانب البدين وغري ذلك من األشياء اليت تبقى عائقا أمام الطالب البحثني يف اال التدريسي 

 :املتغريات املرتبطة باإلجراءات التجريبية 4-2-3
إن املتغريات اإلجرائية للتجربة جيب على الباحث أن يقوم بضبطها حىت ال تؤثر على نتائج 

 :بة وتتخلص يف النقاط التاليةالتجر
 االختباراتاحترام وضبط توقيتوتوحيد. 
  موعة تقوم باالختبار يف خمترب واحد وبوسائل واحدةا. 
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 :املتغريات اخلارجية4-2-4
يوجد العديد من املتغريات اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على املتغري التابع يف التجربة، هلذا حاول  

در املستطاع توظيف كل الشروط إلجناح التجربة بداية بالتفرغ للتجربة من خالل الطالب الباحث بق
 اإلشراف عليها

 : أدوات البحث -5

:استخدام الباحثون يف دراستهم الوسائل والدراسات التالية   

  اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل الدراسة يف كل من املصادر واملراجع باللغة
اختبار وزن ( البيومترية االختبارات.واألجنبية، االت، احملاضرات، وامللتقيات العلمية واالنترنيتالعربية 
 )طول القامة,اجلسم 

 تعترب املالحظة احدى الطرق اهلامة جلمع البيانات: املالحظة 

 االختبارات الوظيفية 

 كيميائيةالبيو االختبارات. 

 :وسائل البحث البيداغوجية-6

 أرجومترية من نوع  دراجةKETTLER  GOLF  صنع املاين10اىل 0مدرجة من 
 ).الدقيقة /متر.كغ(وعليها جدول يربط الدرجة بالشدة وهذه األخرية مكتوبة 

  مساعة طبية 
  جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي 
 جهاز قياس ضغط الدم  ونبض القلب اإللكتروين من نوع MANIEN-kp - 6241  من

 صنع صيين
  من نوع ) السبريومتر(جهاز السعة احليويةSCHILLER- SP  صنع املاينمن. 
 مسطرة حائط (  جهازلقياس الطول( 
 ميزان طيب منصنع املاين. SECA 

  كرونومتر حلساب الوقت 

  آلة حاسبة 

 استمارات 

  الكتاتومتر(.جهاز قياس تركيز االكتات يف الدم(. 
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 :الدراسة االستطالعية -7
من أجل ضمان السري احلسن للتجربة الرئيسية والوصول إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات  

اليت تؤدي بدورها للحصول على نتائج صحيحة ومضبوطة وكذلك تطبيق الطرق العلمية املتبعة كان 
البد للباحث من إجراء جتربة استطالعية ،وبناء على ذلك مت اختيار عشرة تالميذ ،وذلك من أجل 

إىل  03/03/2012تطبيق االختبارات اليت أجريت من قبل الطالب الباحث وكانت بدايتها من 
 :حيث كان الغرض منها ما يلي 12/04/2012
الوقوف على مدى تناسب هذه االختبارات لعينة البحث ومعرفة أهم الصعوبات اليت تواجه الباحث - 

 .من أجل جتنبها وضبط املتغريات اليت تواجه الباحث

ال هوائي لبين ,هوائي( وضع الشدات املناسبة اليت متكن العينة من العمل يف كل األنظمة الطاقوية - 
 )والهوائي اللبين

 : حتديد شدة احلمل البدين لكل نظام طاقوي
الدقيقة  اليت تناسب /دورة  50مت حتديد سرعة دوران الدواسة على الدراجة األرجومترية وهي :اوال

 1يعين جهد لتحريك كتلة :دورة يف الدقيقة  50(العمل يف النظام اهلوائي على ادىن درجة يف البدال 
 )261ص,1996,ابو العال وحممد صبحي حسنني(.)روف اجلاذبية االرضية  ضيف كغ

 .دورة ؛نوقفه ونسجل املؤشرات 50عن  %10اذا نزل ب:مالحظة 
واط لكل كغم من وزن العينة فنقرا على جدول 7واط اىل 1اعطينا شداة متزايدة ابتداءاً من :ثانيا

 .مع الدرجة املناسبة هلذه العينة )الدقيقة /متر.كغ(الدراجة ليعطينا الشدة ب
حددنا الشدات الثالث اليت توافق األنظمة الطاقوية الثالثة حسب زمن األداء ونبض القلب وذلك  :ثالثا

 )DJILALISEDIKI ,1994,P16(.مصادر الطاقة لكزورال:وفقا للجدول 
 التأكد من سالمة الوسائل املستخدمة يف التجربة خالل االختبارات األساسية. 

  وربطها مع الوسائل التوضيحية املستخدمة معرفة كفاءة االختبارات املستخدمة. 
 مدى فهم عينة البحث لالختبارات. 
 التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات. 

 .وكان اهلدف من التجربة االستطالعية التأكد من صدق وثبات وموضوعية االختبارات
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 :األسس العلمية لالختبارات- 8
 :ثبات االختبار  1- 8

ويقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس  
منه نستنتج عند إجراء الباحث االختبار األول )243، صفحة 2000إخالص حممد عبد احلفيظ، (الوقت

ت االختبار على عينة مث أعيد هذا االختبار بعد أسبوع حتت الظروف استلزم حتقيق نفس النتائج، ولثبا
قام الباحث باستخدام معامل االرتباط البسيط وبعد الكشف يف جدول الداللة ملعامل االرتباط عند 

وجد أن القيمة احملسوبة لكل اختبار هي أكرب من القيمة ) 09(ودرجة حورية ) 0,05(مستوى الداللة 
أو ضعيفة كما هو موضح يف  هذا ما تأكد بأن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية) 0,49( ةاجلد ولي
 )01(اجلدول 

 :صدق االختبارات  8-2
من أجل التأكد من صدق االختبار استخدم الباحث معامل الصدق الذايت باعتباره صدق  

الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية الذي يقاس حبسب اجلذر ألتربيعي ملعامل الثبات اختبار 
 ع بدرجة صدق عالية كما هو موضح يف اجلداولوقد ثبت بأن االختبارات تتمت

بواسطة  اإلختبار وصدق يبني مدى ثباث): 01(جدول رقم  
واط 2عند الشدة  لبريسون معامل اإلرتباط  

صدق  الداللة
 اإلختبار

معامل 
ر(اإلرتباط

اجلدولية )  

معامل 
 )ر(اإلرتباط

 احملسوبة

 اإلختبارات القبلية اإلختبارات البعدية

 س ع س ع
 
 

 املؤشرات
 0,91 دال

0,60 

 نبض القلب 170 1,54 170,6 2,01 0,84

 68,7 2,66 69 0,35 0,88 0,93 دال
ضغط 
 النبض

 3,63 0,35 3,63 0,35 0,95 0,97 دال
السعة 
 احليوية

 3,61 0,48 3,61 0,47 0,96 0,97 دال
تركيز محض 

 االكتيك
 0,05: مستوى الداللة 09= درجة احلرية 10= عينة نال
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واط 3عند الشدة  لبريسون معامل اإلرتباط اإلختباربواسطة وصدق يبني مدى ثباث): 02(جدول رقم  

 الداللة
صدق 
 اإلختبار

معامل 
ر(اإلرتباط

اجلدولية )  

معامل 
 )ر(اإلرتباط

 احملسوبة

 اإلختبارات القبلية  اإلختبارات البعدية
  س ع س ع

 
 املؤشرات

 0,98 دال

0,60 

 نبض القلب 174,6 6,65 173,9 5,85 0,97

 67,2 2,57 67,6 2,27 0,92 0,95 دال
ضغط 
 النبض

 3,37 0.77 3,28 0,64 0,94 0,96 دال
السعة 
 احليوية

 3,59 0,45 3,45 0,44 0,90 0,94 دال
تركيز محض 

 االكتيك
 0,05: مستوى الداللة 09= درجة احلرية 10= العينة ن

واط 4عند الشدة  لبريسون معامل اإلرتباط اإلختباربواسطة وصدق يبني مدى ثباث): 03(جدول رقم  
 

صدق  الداللة
 اإلختبار

معامل 
اإلرتبا

 )ر(ط
اجلدولي

 ة

معامل 
اإلرتباط

 )ر(
 احملسوبة

 اإلختبارات القبلية اإلختبارات البعدية

 س ع س ع

 
 

 املؤشرات

 0,88 دال

0,60 

 نبض القلب 173,9 2,33 173,8 2,04 0,78

 69,2 2,61 68,4 2,83 0,81 0,90 دال
ضغط 
 النبض

 2,96 0.41 2,92 0,47 0,97 0,98 دال
السعة 
 احليوية

 4,27 0,85 3,98 0,79 0,93 0,96 دال
تركيز محض 

 االكتيك
 0,05: مستوى الداللة 09= درجة احلرية 10= العينة ن
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 :االختباراتموضوعية 8-3
إن بطارية االختبارات املستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة الفهم وغري قابلة للتأويل وبعيدة عن 

وعرضنا هذا العمل . الشكالتقومي الذايت إذ أن االختبارات ذو املوضوعية عالية هو االختبار الذي يبعد 
بن زيدان  /د,ن سي قدور حبيب ب /د:على جمموعة من اخلرباء إلعطاء رأيهم كل يف جماهلم وهم 

غزال حمجوب/ا,قالوزالتوايتب/د,حسني   
 .مواصفات مفردات االختبارات  -9
 قياس الطول :االختبار األول  9-1

 .قياس الطول: الغرض من االختبار الثاين

  مدرجة بالسنتمتر) لوح خشبية ( قياسه  جبهاز االستاديو متر  :األدوات

مت قياس الطول لعينة البحث عن طريق جهاز معد هلذا الغرض وبواسطة مسطرة مدرجه  :اإلجراءات
وتكون وبدون ارتداء احلذاء الرياضي ) السنتمتر ( مثبته على جهاز قياس الوزن واستخدمت وحدات 

 )52، صفحة 1987حممد صبحي، (الرجلني حافيتني

 .قياس الوزن: االختبار الثاين 9-2 

 .قياس الوزن : الغرض من االختبارالثاين

 .ميزانطيب :األدوات

يثبت املؤشر عند الصفر، مث يصعد املخترب فوق امليزان حايف األرجل وشبه عاري من : اإلجراءات
 .األلبسة اخلشنة، ويف وضع الصعود نقرأ قيمة املؤشر واليت تعرب عن الوزن

 قراءة الوزن بالكيلوغرام : حساب الدرجات 

 
 يوضح طريقة القياس الوزن):02(الشكل رقم
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.يوضح الميزان الطبي ):03(الشكل رقم  

 

 قياس الضغط الدموي و نبض القلب :  3- 9

 .قياس الضغط الدموي االنبساطي و االنقباضي : الغرض

 - MANIEN-kp اإللكتروين من نوعجهاز  حة و بعد اجلهد استخدمناايف الر:األدوات  -
 نبض القلب وضغط الدم معاًالذي يعطي 6241

يقوم القائم بالقياس بلف اجلهاز على معصم اليد اليسرى للمفحوص فوق مفصل ب : طريقة األداء 
سم حنو الساعد و هو جالس على الكرسي يف وضع مريح أو فوق الدراجة األرجومترية حيث  1,5

املفحوص مرفقه فوقطاولة  تكون الصفيحة اإللكترونية احلساسة مالمسة للشريان أسفل الرسغ ،يضع
مقابلة له أو مقود الدراجة حبيث يكون اجلهاز مقابل لوجه املفحوص ويف نفس مستوى القلب وإال فلن 
تكن النتائج دقيقة يضغط القائم بالقياس على زر التشغيل  وينفخ الكم إيل أن  ينسد الشريان و بعدئذ 

ية دون تدخل أي احد و يراقب مستوى اخنفاض يتم البدء بتخفيف الضغط على الكم تدرجييا بصفة آل
؛ثانيا السفلي ) السيستويل(الضغط العلوي:أوالالدرجات اإللكترونية للجهاز إىل أن تثبت  وتسجل 

 .ونبض القلب  )الدياستويل(

 يبين طريقة القياس نبض القلب وضغط الدم) 04(شكل رقم  
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 قياس السعة احليوية 5- 9

 قياس السعة احليوية لشخص : الغرض

 مت قياس السعة احليوية بواسطة جهاز السبريومتر اجلاف: األدوات 

تر اجلاف جيلس املخترب على الكرسي   قياس قدرة الرئتني بواسطة  جهاز السبريوم:  وصف االختبار
متوسط احملاوالت الثالث ثالث      حماوالت ونأخد

 يوضح طريقة القياس السعة الحيوية ) : 05(شكل 

 

 :قياس تركيز الدم  8-
 .قياس مستوي حامض االكتات يف الدم : الغرض 

 .جهاز قياس حامض التكتيك :ألدوات 

نقومبوخز الشخص يف أحد أصابعه و عند جتمع الدم نقوم بأخذ عينة و وضعها يف : األداءطريقة 
 .الشرحية حلساب تركيز الدم 

 .الدم االكتيك في حمض القياس تركيز جهاز يوضح): 06(شكل 
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 لكل كيلوغرام من وزن اجلسم واط  )4, 3, 2:(اختبار مقاومة الشدة  9-9 

وضع مؤشر الكفاءة لدى كل عينة من خمتلف املراحل العمرية داخل مرحلة البلوغ عند خمتلف :الغرض 
 . األنظمة الطاقوية

كترين لقياس ضغط الدم ونبض القلب ،مساعة طبية ، كرونومتر ،  آلة اال دراجة،جهاز:األدوات 
 .حاسبة 

قصد التسخني و  فضةخمنوشدة يقوم املخترب باجللوس وتدوير الدواسة بسرعة متوسطة :طريقة األداء
احملسوبة بداللة الوزن واحملولة من (بة ث مت بعد ذلك تعطى له الشدة املناس 30التأقلم مع الدراجة ملدة 

 .وذلك بتغيري درجة املقاومة املطلوبة على الدراجة األرجومترية ) د/م. الوط اىل كغ

 : إجراءات تنفيذ االختبار -9-10

 املختربنقوم بوزن و حساب طول  -1

حبيث يسمح بأن تكون  تعيني ارتفاع مقعد الدراجة االرجومترية املناسب لطول املخترب  -2
الرجل مفردة عندما تكون بطن القدم على البدال يف أقصى وضع له ألسفل وأن تكون كلوة بطن القدم 

ع الساق مالصقة للبدال  أثناء سحبه من أسفل ألعلى مع وجود ثين خفيف يف مفصل الركبة حبيث صن
 .درجة  160 – 155مع الفخذ زاوية تتراوح من 

يف الدم وهو يف وضع اجللوس على  كتيكالقياس كل من السعة احليوية و تركيز محض ال -3
 . الكرسي أي يف الراحة

قياس كل من الضغط الدموي و عدد نبضات القلب يف الدقيقة  للمخترب و هو على الدراجة  -4
 .االرجومترية 

للمخترب و هو على الدراجة االرجومترية  باستخدام طريقتني   HRقياس معدل القلب  -5
 .السماعة و اجلهاز اإللكتروين :

دقائق للجلوس مسترخيا قبل تنفيذ  5قبل بدء تنفيذ االختبار جيب أن يعطى املخترب فترة  -6
 . مترينات اإلطالة اخلفيفة االختبار وغري مسموح بأي إمحاء قبل تنفيذ االختبار فيما عدا القيام ببعض

واط لكل كغ 2مثال يف حالة الشدة :عند البدء وحتسب ذه الطريقة  Pحتديد مستوى القدرة  -7
م .كغ  6,18واط مث تضرب يف  60اذن القدرة هي ,كغ  30من وزن اجلسم  نفرض ان العينة تزن 

 د /متر.كغ  370,8لتصبح النتيجة 
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يبدأ ) يف الدقيقة  دورة50(يصل إيل معدل التبديل املناسب  يبدأ املخترب يف التبديل و عندما -8
و  )دورة45(دورة يف الدقيقة  50من%10باحملكم يف حساب الوقت وال يضبطه إال إذا نزل املخترب 

يسجل الزمن يف بطاقة أعدت هلذا الغرض و يسجل كذلك الضغط ونبض القلب بعد العمل مباشرة إىل 
 .جانب السعة احليوية و تركيز حامض االكتيك يف الدم و تسجل الناتج يف االستمارة 

 :مؤشر شدة احلمل
و خاص ببحثنا وهو شبه قليال ملؤشر هارفرد حيث متا اعداده من طرف الطالب الباحث واملشرف وه 

 :حيث اعتمدنا على املنطق الرياضي.هذا 
 .كلما كان البسط اقل من املقام  يكون احلاصل اقل -

واملعلوم انه كلما كانت  نبضات القلب أثناء االستشفاء اقل بعد جمهود بدين معني دلّت على   -
 .ع هلذا الشخص يف اإلسترجا الوظيفيةوبالتلي على كفاءة االجهزة  سرعة اإلستشفاء

 ء هذا اهود البدين هو األفضل واملعلوم انه إذا حددنا الشدة لعينة معينة ؛كان أطول زمن ألدا -

 .وإذا عوضنا البسط مبجموع نبضات القلب أثناء االستشفاء ؛ وعوضنا املقام مبدة أداء اإلختبار -

سرعة اإلسترجاع فإننا نستنتج انه كلما كان مؤشر شدة احلمل البدين لفرد ما اقل؛ دلّ  على  -
هلذا الفرد وكلما كان مؤشر شدة احلمل البدين لفرد ما اكثر؛ دلّ  على بطئ اإلسترجاع هلذا 

 .الفرد
 

 

 

 بوضح طريقة سري االختبار)  : 07(شكل رقم 

 

 ث)330-2:30-1:30(قياسات نبض القلب يف فترة اإلستشفاء 3مج  
 = )ث/ض(مؤشر شدة احلمل

 زمن أداء اإلختبار   
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 :حتديد الشدة

وعلى ضوء ماتطرقنا اليه يف الباب األول من معلومات حول خصائص هذه املرحلة والفروقات داخل 
هذه املرحلة يف خمتلف املؤشرات الوظيفية و النتائج املتحصل عليها يف خمتلف االستجابات الوظيفية  مت 

 شداة تقسيم العينة إيل ثالث جمموعات جتريبية  كل واحدة منها مت تطبيق عليها نفس ال
 االستهالك االكسجيينحنسب اوال - 

 :حساب االستهالك االكسجيين 

 :استعمل الباحث طريقة املعادالت لدقة النتائج كما يلي  - 
300+ )2XP  = (VO2 ) 221ص,1998حممد نصرالدين رضوان( 

VO2 - : د  / ميلي لتر ( األكسجني املطلق املقدر أثناء اجلهد( 
 .بقسمة املطلق على وزن العينة:  VO2 النسيب -

P - : د   / كغم  متر( احلمل البدين املستخدم يف األداء( 
 مقداران ثابتان   2:- 300

دراسةاإلستطالعية األولية والوصول اىل تقنني شدات احلمل التدريبية توصلنا اىل الشدات اجراء اا بعد
 :التالية 

 .)د 15 - د 3من:وقدرته, غري حمدودة : كفائته(واط تعكس النظام اهلوائي حيث 2الشدة  - ا 
 - ث30من:وقدرته, د 2- ث20من: كفائته(واطتعكس النظام االهوائي اللبين حيث 3الشدة  - ب
 .)ث50
 -ث7من:وقدرته, ث30- ث20من: كفائته(واطتعكس النظام االهوائيااللبين حيث 4الشدة  - ج

 .)ث10
 .اللة الزمن لكل نظام ومتوسط نبض القلب بدوذلك 

حيث ثبتنا القدرة  حسب اجلدول  اإلستطالعية وبعد حتديد الشدة املناسبة قمنا بالتجربة
 رجومتريةاملالحق الذي يبني القدرة مع السرعة املناسبة على الدراجة اال صفحات املوجود يف

KETTLER  GOLF)(التحويل من الواط وذلك بعد  بواسطة درجات التبديل وعداد السرعة
قياسات  وأخذناد بداللة وزن العينة حبيث تضرب الشدة بالوط يف وزن العينة بالكغ/كغ زم:اىل ال 

تم االختبار مع احلرص على ي يف كل شدة بنفس الطريقةوبعد اجلهد املؤشرات املدروسة يف الراحة 
حىت يظهر مؤشر التعب على العينة وبعدها ونسجل الوقت مث نقوم بأخذ القياسات  السرعةتثبيت 

بعد اجلهد مث نسجل اجلميع يف  القلب، نبض  حامض االكتيك يف الدملضغط الدم ، السعة احليوية ، 
 .االستمارة 
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رد خالل مرحلة األستشفاء املشابه الختبار هارف والضغط الدموي نبض القلببعدهانسجل تطورات 
 د 3:30د مث 2:30د و 1:30عند :وهو 

 . اتسجل النتائج التجربة يف استمارة  معدةلذلك مسبق : التسجيل

 :التجربة الرئيسية  -10

اإلستهالكاألكسجيين ، النبض ، ,قياس االستجابات الفسيولوجيا املتمثلة يف ضغط الدم ، السعة احليوية
 :إىل ثالث جمموعات و أخري تركيز الدم مث مت تقسيم عينة البحث 

 سنة غري رياضيني  12- 11
 سنة رياضيني 13- 12
 سنة رياضيني 14- 13

أجريت االختبارات على اموعات التجريبية بثالث مستويات من الشداة قصوى دون القصوى 
ومتوسطة مستخدمني نفس االختبارات اليت استخدمت يف التجربة اإلستطالعية دف معرفة مدى 

ظهور مؤشر التعب على العينات التجريبية وقد متت يف نفس الظروف وباستخدام نفس تأثريها يف 
 .األدوات

 :صعوبات البحث -11
واجه الطالب الباحث خالل القيام بالبحث جمموعة من الصعوبات و اليت أثرت سلبيا على السري احلسن 

 :للبحث نذكر منها ما يلي
 على أجهزة قياس دقيقة وحديثة رغم توفر املعهد على خمرب لكنه ال تتوفر_ 

 .صعوبة جلب العينة إىل املخربمما اثر على احلجم العينة_ 
 .توفر املخرب على دراجة ارجومترية واحدة فقط مناسبة إىل عينة البحث مما اثر على احلجم العينة_ 
 .قلة البحوث اليت تناولت تقنني احلمل البدين يف مرحلة املراهقة البكرة_ 

وبة يف ضبط توقيت العمل بني الشغل يف املدرسة و العمل يف خمرب الفيسيولوجيا ضمن وجود صع_ 
 برنامج أسبوعي

 .ورغم هذه الصعوبات إال أن الطالب بذل ما يف وسعه قصد تقدمي عمل يرجع بالفائدة على القارئ
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 :املعاجلة اإلحصائية -12

يبحث يف مجيع البيانات وتتضمنها علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي : يقول أبو صاحل وآخرون
وعلى أساس ذلك فقد اعتمد الباحثون على الوسائل ،)وعرضها وحتليلها واختاذ القرارات بناءا عليها

 :اإلحصائية التالية 

 �: املتوسط احلسايب -1
 ع : االحنراف املعياري -2

 "كارل بريسون"معامل االرتباط  -3

 الثبات  -4

 .الصدق -5

 .F رفيشاختبار -6

 .زيادةنسبة ال -7

 .مؤشر شدة احلمل -8

 وفيما يلي عرض القوانني املستخدمة يف هذا البحث

 : املتوسط احلسايب 12-1

يعرف الوسط احلسايب ألي جمموعة من القيم بأنه حاصل قسمة جمموع هذه القيم على عددها وحيسب 
 من خالل القانون التايل 

شامل كاتب حممد، (   مج س ن  

، 1988 )92صفحة 

  ن

. هو املتوسط احلسايب :  �  

 .جمموع القيم :مج س ن

.عدد القيم :ن   

 

�  



 الدراسة الميدانية الباب الثاني

 
 

63 
 

 

 :االحنراف املعياري 2 -12

عبد (هو اجلذر ألتربعي ملتوسط مربعات احنرافات القيم عن وسطها احلسايب وحيسب كما يلي 
:)48، صفحة 1999القادر حلمي،   

  

 =ع

 

 

 30 <ن

 :حيث 

 االحنراف املعياري: ع 

� :املتوسط احلسايب 

 القيم لكل جمموعة: س 

 عدد أفراد العينة: ن 

 :معامل االرتباط البسيط 12-3

 اهلدف منه معرفة العالقة االرتباطية بني االختبارين بالرجوع إىل الداللة اإلحصائية مبعامل ارتباط
، إن كانت النتيجة احملسوبة أكرب من القيمة اجلد ولية فإن االرتباط يكون قوي والعكس بريسون
 )78، صفحة 1994مقدم عبد احلفيظ، (. صحيح

 

 

 

 2)س -�(مج   
1 -ن   

 

 مج س مج ص–مج س ص ن  

 = ر

 

 

  

 ]2)مج ص( -   2ن مج ص][  2)مج س( –2ن مج س[ 
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 س(جمموع قيم االختبار :مج س.( 
 ص(جمموع قيم االختبار  :مج ص.( 
  ص(قيم االختبار ×) س(جمموع قيم االختبار  ):س ص(مج.( 
 ص(قيم االختبار × )س(جمموع قيم االختبار ): مج س ص.( 

 س(جمموع مربع قيم االختبار : 2مج س. ( 

 ص(جمموع مربع قيم االختبار : 2مج ص.( 

 )س(مربع جمموع االختبار : 2) مج س.( 

 )ص(مربع جمموع قيم االختبار :  2) مج ص.( 

  عدد العينة: ن 
 االختبارين بالرجوع إىل جدال الداللة اإلحصائية ملعامل واهلدف منه معرفة مدى العالقة اإلرتباطية بني

فإن االرتباط يكون قويا  ةإن كانت النتيجة احملسوبة أكرب من القيمة اجلد ولي) ر(االرتباط بريسون
 1-أو  1+ال تتجاوز قيمته ) ر(والعكس صحيح، وجيب اإلشارة إىل أن معامل االرتباط البسيط 

فالعالقة عكسية وكلما اقترب من  1-عالقة قوية أما إذا اجتهت إىل كانت ال 1+فكلما أقترب من 
فإن االرتباط يكون قوي بني االختبارين إما  1- أو 1+الصفر فيقل االرتباط ويف حالة مساواته يل 

.باإلجياب أو بالسلب  

حسابه من خالل إن العالقة االرتباطية بني االختبارين هي الداللة على معامل ثبات االختبار وميكن 
 املعادلة التالية

الصدق الذايت   الثبات معامل = 

 :مدى جتانس العينة  12-4

.يقاس مدى التجانس بقسمة التباين األكرب على التباين األصغر أي  

 

 
 

=F 

 

2ع التبايناألكبر
1  

2عالتبايناألصغر
1  
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 ابوالعال وصبحي ( =زيادةنسبة ال -  5

 )80ص , 1997حسانني 
 

 :خالصة

امليدانية و  هلقد تضمن الفصل األول من الباب الثاين هلذا البحث على منهجية البحث وإجراءات
ارتكز الباحث على ذالك  يف املعاينة امليدانية للمشكلة مث بعد ذلك قمنا بدراسة استطالعية حول 
املشكلة باإلضافة إىل  ضبط متغريات البحث والوسائل املساعدة دف الوصول إىل الكشف عن احلقيقة 

يف إعداد الوسائل التوضيحية وطريقة عن طريق الدراسة األساسية كما تطرق الباحث إىل الكيفية املتبعة 
عرض الوسائل التوضيحية واألخري جاءت الوسائل التوضيحية واملعادالت املناسبة من صحة فرضيات 

 . البحث يف دراستنا
 

 

=F 

 

القبلي–البعدي   

 القبلي

X 100  
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 :الفصل الثاني

،تحليل ومناقشة النتائجعرض  

 متهيد
عرض، حتليل و مناقشة النتائج -1  
 اإلستنتاجات – 2
 مناقشة الفرضيات  –3
 خالصة عامة - 4
 اقتراحات أو فرضيات مستقبلية  – 5
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 : متهيد 
وعلي األعمال األخرى هو املناقشة و التفسري  ب  البحث العلمي قيمة و متيزا عنيكسإن ما 

هذا األساس اقتضى األمر عرض وحتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة وفقا خلطة مناسبة لطبقة 
املنطق  ىعل باالعتمادالبحث ، وقد متيز ذلك بتجميع النتائج يف جداول واضحة مث حتليلها موضوعيا 

 .العلمي، كما انه مت متثيل النتائج متثيال بيانيا 

 اثناء الراحةالفيسيولوجية  ؤشراتنتائج امل ومناقشة عرض - 1-1
بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من النتائج 

 .تكرارية ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات 
 

 اثناء الراحة الفيسيولوجية  ؤشراتنتائج امل يبني: )04(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
 الداللة

F 13–14سنة 
13–12 

 العينة 11–12سنة سنةرياضيني

 مؤشرات سّ  ع سّ  ع سّ  ع احملسوبة اجلدولة

 دال

0,05 3,4 

9,79 1,98 74,2 1,5 72,7 2 76,3 
 نبض القلب

 د/ن

غ دال 2,51 7,95 44,9 8,9 44,7 6,03 43 
 ضغط النبض

 مم زئبق
 السعة احليوية ل 1,47 0,63 2,37 0,67 2,18 0,89 4,07 دال

غ دال 2,25 0,81 2,93 0,71 2,93 0,51 2,34 
 محض الالكتيك

 ل/ميلي مول
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 اثناء الراحة الفيسيولوجية  ؤشراتعرض نتائج امل يبني: )08(رقم  الشكل
 املتوسطات احلسابية

 
 
 :اثناء الراحة نبض القلب-1- 1-1

 :اثناء الراحةيبني نتائج نبض القلب  :05(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
 الداللة

F سنةرياضيني13–12 13–14سنة  العينة 11–12سنة
اجلدولة  مؤشر سّ  ع سّ  ع سّ  ع احملسوبة

 76,3 2 72,7 1,5 74,2 1,98 9,79 3,4 0,05 دال
نبض 
 القلب

 د/ ن
 

د واحنراف / ن76,3سنة) 12-11(قد بلغ متوسط نبض القلب لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم ل
اما متوسط نبض القلب للفئة , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2معياري 

ما يبني ان النتائج متمركزة حول 1,5د واحنراف معياري / ن72,7) ينيضسنة ريا 12-13(
د / ن74,2غري الرياضيني ) سنة 14-13(اما متوسط نبض القلب للفئة , احلسايب  متوسطها

 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  1,98وباحنراف معياري 
 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين  - 

 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة  وهي اكرب 9.69احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

76,3

43

1,47 2,34

72,7

44,7

2,37 2,93

74,2

44,9

2,18 2,93

0
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, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
 هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني

 ).سنة 13-  12(  
احسن من  يف الراحة لطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون بنبض القلبومما سبق يستنتج ا - 

يكون نبض القلب يف هذه املرحلة يف حدود ) . سنة14- 13( و) سنة 12- 11(اقرام الغري رياضيني 
حيث تكون اقل يف وقت الراحة عند الرياضيني الشباب بعد , ضربه يف الدقيقة  70-80

حممود ,زكية امحد فتحي (املطاولة لفترة طويلة واقل عند الرياضيني األكرب سنامزاولةالتدريب و خاصة 
 .)138ص,2001,حافظ النجار 

ى يتميزون بنبض القلب اعل)سنة 12- 11(املتوسطات احلسابية ان التالميذ ويستنتج ايضا من النتائج  - 
تزداد سرعه وزكية فتحي  ذكره حممود حافظ النجار ما يوافق ذا ماوه) سنة14-13( من اقرام فئة 

تزداد ضربات القلب يف الراحة  هو العمريه بسبب ارتفاع نشاط الوظائف القليبة النبض مع تقدم املرحل
حافظ النجار  حممود,زكية امحد فتحي .(ث زياده كبريه مقارنه مع الكبارعند االحدا

 ).138ص,2001,
اموعة الرياضية اىل جانب فروق كذلك يف اذن من الواضح ان هناك فروق يف نبض الراحة لصاحل  - 

غري )سنة 12- 11(غريرياضية باملقارنة مع جمموعة)سنة14- 13(  نبض الراحة لصاحل جمموعة
 .رياضيني

 :اثناء الراحةنبض ال ضغط -2- 1-1
 :اثناء الراحةنبض ال ضغط يبني نتائج :)06(جدول رقم

الداللة مستوى 
 الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضيني13  العينة 11–12سنة
 مؤشر سّ  ع سّ  ع سّ  ع احملسوبة اجلدولة

 غري
 دال

 ضغط النبض 43 6,03 44,7 8,9 44,9 7,95 2,51 3,4 0,05
 مم زئبق

 
واحنراف  مم زئبق43سنة)12- 11(لتالميذ الذي يبلغ عمرهم لدى ا ضغط النبضلقد بلغ متوسط - 

 ضغط النبضاما متوسطَ , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 6,03معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 8,9واحنراف معياري  مم زئبق44,7) ينيضسنة ريا 13- 12(للفئة 
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 مم زئبق44,9 غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  ضغط النبضاما متوسط , متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 7,95وباحنراف معياري 

 F( تحليل التباين ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار ال- 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة اقل وهي  2,51احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

, ) 27 – 2( حلرية وبدرجة ا ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
موعات الثالث ذات داللة احصائية ال يوجد فروقهذا ما ينب اما بني ا. 

 :اثناء الراحة احليويةالسعة  -3- 1-1
 :اثناء الراحةالسعة احليوية يبني نتائج : )07(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
 الداللة

F 12 13–14سنة–
سنةرياضيني13

 11–12سنة
 العينة

اجلدولة احملسوبة   مؤشر سّ  ع سّ  ع سّ  ع
ل السعة احليوية 1,47 0,63 2,37 0,67 2,18 0,89 4,07 3,4 0,05 دال

 
واحنراف ل 1,47سنة) 12- 11(لقد بلغ متوسط السعة احليوية لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم 

 اما متوسط السعة احليوية, متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,63معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,67واحنراف معياري  ل2,37) سنة رياصيني 13- 12(للفئة 

ل وباحنراف 2,18غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  اما متوسط السعة احليوية, متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,89معياري 

حيث )فيشرF( ب الباحث اختبار التحليل التباينالطالولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم -
(  0.05عند مستوى الداللة 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة  4,07احملسوبة  Fبلغت 

هذا ما ينب ان هناك فروق , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك 
 ).سنة 13-  12( ث لصاحل التالميذ الرياضيني ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثال

احسن من اقرام الغري  بسعة حيويةومما سبق يستنتج الطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون - 
وهذا بسبب املمارسة الرياضية املستمرة ودفع الرئتني اىل  ) سنة14- 13( و) سنة 12-11(رياضيني 

 . مستوى عايل من التبادل الغازي ممايؤدي اىل تكيفهما واتساع حجمهما
 نيةوالثا) سنة 12-11(ايل جانب وضوح الفرق يف السعة احليوية اثناء الراحة بني اموعتني األوىل- 



 الدراسة الميدانية الباب الثاني 

71 
 

تتأثر األحجام املختلفة للسعة :يفسره امحد ابو العاللصاحل اموعة الثالثة وهذاما ) سنة13-14( 
احليوية حبجم الشخص حيث ثبت أنّ األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي ختتلف باختالف 
عمر األفراد، وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود عنها يف وضع الوقوف و ترتبط بنوع 

 .)314، صفحة 1999الدين ابراهيم سالمة،  اء(الرياضة اليت ميارسها الفرد 
 :اثناء الراحة محض الالكتيك -4- 1-1

 :اثناء الراحة محض الالكتيكتركيز يبني نتائج: ) 08(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
 الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضيني13  العينة 11–12سنة
احملسوبة  اجلدولة  مؤشر سّ  ع سّ  ع سّ  ع

غ دال 0,05 3,4 2,25 0,81 2,93 0,71 2,93 0,51 2,34 
محض 
 الالكتيك
 ل/ميلي مول

 ل/ميلي مول 2,34سنة) 12-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  محض الالكتيكلقد بلغ متوسط 
محض اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,51واحنراف معياري 

ما يبني ان النتائج 0,71واحنراف معياري  ل/ميلي مول2,93) ينيضريا سنة 13-12(للفئة  الالكتيك
غري الرياضيني ) سنة 14-13(للفئة  محض الالكتيكاما متوسط , متمركزة حول متوسطها احلسايب 

مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها  0,81وباحنراف معياري  ل/ميلي مول2,93
 .احلسايب 

حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي أقل من قيمة  2,25احملسوبة  Fبلغت 

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
 .وجد هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالثالي هذا ما ينب انه

ومن خالل النتائج املتحصل عليها نستنتج انه اليوجد فرق يف تركيز محض الالكتيك يف الدم بني - 
 .جمموعات البحث يف حالة الراحة وذلك لعدم القيام باجلهد البدين ذو شدة حمددة

 واط 2مباشرة بعد شدة عرض نتائج بعد االنتهاء من اجلهد  - 1-2
بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من النتائج 

 .ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات تكرارية 
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 2دة يبني نتائج املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الش) 09(جدول رقم
 :واط

 الداللة
مستوى 
الداللة

F 
 13–14سنة

12–
سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12

اجلدولة احملسوبة  مؤشرات س ع س ع س ع
 دال

0,05 3,4 

 د/ نبض القلب ن 171 2,93 163,5 2,57 170 1,67 9,69
غري دال ضغط النبض مم زئبق 70,1 13,33 67,8 4,07 64 9,94 1,85

 السعة احليوية ل 3,04 0,64 4,12 1,2 3,74 0,63 4,28 دال

 2,68 0,39 3,4 0,64 4,26 0,54 21,85 دال
محض الالكتيك ميلي 

 ل/مول
 

يبني نتائج متوسطات املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند ) 09(رقم  الشكل
 واط2الشدة 

 املتوسطات احلسابية

 
 
 :واط 2اثناء الشدة  )اإلختبار( من األداءز-1- 1-2

 واط2لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )10(جدول رقم
سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12

ع سَ  ع سَ  ع س 
116,08380,971,82 60,44505 271 )بالثانية(زمن األداء 

171

70,1

3,04 2,68

163,5

67,8

4,12 3,4

170

64

3,74 4,26
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 :نبض القلب-2- 1-2
 :واط 2يبني نتائج نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 11(جدول رقم

الداللة مستوى 
 الداللة

F 13–14سنة 
12–

 سنةرياضيني13
 11–12سنة

 العينة
اجلدولة  مؤشر سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 171 2,93 163,5 2,57 170 1,67 9,69 3,4 0,05 دال
 نبض القلب

 د/ ن 
 
 واط2يبني نتائج متوسطات نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة ) 10(رقم  لشكلا

 د/ ن املتوسط احلسايب

 
د واحنراف / ن171سنة) 12-11(لقد بلغ متوسط نبض القلب لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  - 

نبض القلب  متوسطاما , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2.93معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2.57د واحنراف معياري / ن163.5) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة 

د وباحنراف / ن170غري الرياضيني ) سنة 14-13(اما متوسط نبض القلب للفئة , متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  1.67معياري 

 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين - 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة  وهي اكرب 9.69احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
( هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).سنة 13-  12
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ومما سبق يستنتج الطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون بنبض القلب احسن من اقرام الغري 
 نتيجة ) ةسن14-13( و) سنة 12- 11(رياضيني 

ان حجم القلب لدى الرياضيني يزيد عن  1997ويشري ابو العال عبد الفتاح و حممد صبحي حسنني - 
وزيادة الكفاءة البدنية بالنسبة الرياضيني على الغري الرياضيني حبوايل  %22باكثر عن  مثيله غري رياضيني

يزون ايضا بكفاءة بدنية عالية وبناءا على ذلك فان الرياضيني يتميزون بزيادة حجم القلب يتم% 47
وعليه يستنتج الباحث ان عدد ضربات القلب لدى الرياضيني تكون اقل من الغري رياضيني نتيجة 

 .تكيفهم مع اهود البدين والتدريب املنتظم
 :ضغط النبض -3- 1-2

 :واط 2يبني نتائج ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 12(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضيني13 سنة   العينة 11–12
اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

دال غري  ضغط النبض  70,1 13,33 67,8 4,07 64 9,94 1,85 3,4 0,05
 مم زئبق

يبني نتائج متوسطات ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 11(رقم  الشكل
 واط2

 املتوسط احلسايب
 مم زئبق

 
 مم زئبق70,1سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  ضغط النبضلقد بلغ متوسط  - 

اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 13,33واحنراف معياري 
ما يبني ان النتائج 4,07واحنراف معياري  مم زئبق67,8) سنة رياصيني 13-12(للفئة  ضغط النبض

70,1

67,8

64

60
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غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  ضغط النبضاما متوسط , متمركزة حول متوسطها احلسايب 
 .زة حول متوسطها احلسايب مما يبني كذلك أن النتائج متمرك9,94وباحنراف معياري  مم زئبق64

 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين - 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اقل من قيمة  1,85احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
 .هذا ما ينب اال يوجد فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث

 :نبضزيادةنبض القلب وضغط النسبة-4- 1-2
نتهاء مباشرة من اجلهد عند بعد اال نبضزيادةنبض القلب وضغط النسبة يبني : )13(جدول رقم

 :واط2الشدة
 
 
 
 
على الرغم من أنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج ضغط النبض بني عينات البحث - 

النسبة املؤوية  لزيادة نبض القلب والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض التجريبية إال أن هناك تطابق بني 
عند كل عينة  ويف هذه احلالة تعترب اإلستجابة عادية ومقبولة و هذا مايؤكده ابو العال و حممد صبحي 

حيث يفسر انه تعترب اإلستجابة عند جهد بدين معني عادية عندما تتطابق النسبة املئوية لزيادة نبض 
 .)83ص,1997,صبحي حسنني(.ب و ضغط الدم القل
 :السعة احليوية 5- 1-2

 :واط 2بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج ) 14(جدول رقم

الداللة
مستو
ى 

الداللة

F 12 13–14سنة–
 سنةرياضيني13

 العينة 11–12سنة

اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

3,7 0,63 4,28 3,4 0,05 دال
4 

السعة  3,04 0,64 4,12 1,2
 )ل(احليوية

 

سنة  سنةرياضيني13–12 11–12سنة %نسبة زيادة  14–13 
 ع سَ  ع سَ  ع  سَ 

07,06 128,8 7.00 132,7 9,00 124 %نبض القلب 
3,266 47,47 42 18,3258,7 56,10 %ضغط النبض
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بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج متوسطات ) 12(رقم  لالشك
 لتر  واط2

 
ل واحنراف 3,04سنة) 12-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم السعة احليويةلقد بلغ متوسط  - 

 السعة احليويةاما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,64معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 1,2واحنراف معياري ل 4,12) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة 

ل وباحنراف 3,74غري الرياضيني ) سنة 14-13(للفئة السعة احليوية اما متوسط, متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,63معياري 

 F( لة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين ولدال - 
عند مستوى 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة  وهي اكرب 4,28احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

هذا ما ينب , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05الداللة 
 ).سنة 13-  12( فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

ومما سبق يستنتج الطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون بسعة حيوية احسن من اقرام الغري  - 
 ) . سنة14-13( و) سنة 12- 11(رياضيني 

 )سنة 12- 11(عل اقرام األقل سنا) سنة14- 13( يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة - 
حيث نفسر أن السعة احليوية ال تتاثر باالختبار البدين او اهود يف حينه ولكن تتاثر باملمارسة  - 

حجام تتأثر األ: الرياضية ملدة طويلة من حياة الرياضي اىل جانب ظروف اخرى يذكرها حيث يشري
املختلفة للسعة احليوية حبجم الشخص حيث ثبت أنّ األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي 
ختتلف باختالف عمر األفراد، وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود عنها يف وضع الوقوف و 

 .)314حة ، صف1999اء الدين ابراهيم سالمة، (ترتبط بنوع الرياضة اليت ميارسها الفرد 
 :النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك-6- 1-2
 :واط 2عند الشدة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكيبني نتائج  :)15(جدول رقم -1

3,04

4,12
3,74
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سنة  العينة  13–14سنةسنةرياضيني13–12 11–12
ع سَ  ع سَ  ع س 

 اإلستهالك
)كغ/د/ميليلتر(النسيبvo2األكسيجيين

34,360,9931,890,7431,100,76

) 12-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكلقد بلغ متوسط - 
متوسطها  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,99واحنراف معياري )كغ/د/ميليلتر(34,36سنة

 31,89) سنة رياصيني 13- 12(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكاما متوسط , احلسايب 
اما , ما يبني ان النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 0,74واحنراف معياري )كغ/د/ميليلتر(

وباحنراف معياري  ل31,1غري الرياضيني ) سنة 14-13(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,76

على  )سنة12- 11(لصاحل فئة النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف  - 
وهذا أمر طبيعي ومنطقي )سنة13- 12(وعلى الرياضيني من عمر )سنة 14- 13(اقرام األقل سنا

رياضيني و )سنة13- 12(كان أعلى من متوسط  )سنة12- 11(لفئة وذلك الن متوسط نبض القلب
ألنه يوجد عالقة طردية بني معدل القلب واستهالك األكسجني حيث وجد  )سنة 14- 13(كذلك فئة 

وهذا .  )سنة12- 11(أن أعلى استهالك لألكسجني يناسب أعلى نبض قلب ومها معا ينتسبان إىل فئة
وجود عالقة ارتباط موجبة بني معدل القلب :1998ما يطابق ما جاء به حممد نصر الدين رضوان

حيث يعد استهالك األكسجني مقياسا للقدرة اهلوائية نظرا العتباره , vo2كسجييناال واإلستهالك
مما يوضح أن زيادة استهالك األكسجني يف ,مؤشرا لقدرة اجلسم على إنتاج الطاقة اهلوائية يف الدقيقة 

 1975اجلسم تعين قدرة العضالت على العمل وإنتاج الطاقة  مدعما تفسريه بنظرية ادجنتونوكوننجهام 
تتراوح من  vo2اىل وجود عالقة خطية موجبة بني معدل القلب واستهالك األكسجني يف اجلسم 

 .)221ص,1998,نصر الدين رضوان(.بالنسبة ألقصى معدل للقلب %90اىل  50%

 :محض الالكتيك -7- 1-2
 :واط 2بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيكيبني نتائج  : )16جدول رقم

الداللة

مستو
ى 

الداللة
F 13–14سنة 

12–
سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12

اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 0,54 21,85 3,4 0,05 دال
4,2
6 0,64 3,4 0,39 2,68 

محض الالكتيك 
 ل/ميلي مول
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بعد االنتهاء من اجلهد عند  محض الالكتيكيبني نتائج متوسطات ) 13(مدرج تكراري رقم  
 واط2الشدة 

 املتوسط احلسايب
 ل/ميلي مول

 
 ل/ميلي مول2,68سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  محض الالكتيكلقد بلغ متوسط 
محض اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول0,39واحنراف معياري 

ما يبني ان النتائج 0,64واحنراف معياري ل/ميلي مول3,4) ينيضسنة ريا 13- 12(للفئة  الالكتيك
غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  محض الالكتيكما متوسط  ا, متمركزة حول متوسطها احلسايب 

مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها  0,54باحنراف معياري  و ل/ميلي مول4,26
 .احلسايب 

 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين - 
عند مستوى 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fرمن قيمة  وهي اكب 21,85احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

هذا ما ينب , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05الداللة 
 12-  11( رياضيني  الغريان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ 

 .رياضيني غريال) سنة 14- 13( و العينة)ينيضسنة ريا 13- 12(مقارنة بالعينة )سنة
 12- 11( التالميذاحنفاض محض االكتيك يف الدم عند  أنتنتج الطالب الباحث ومما سبق يس - 

- 13( و العينة)ينيضسنة ريا 13-12(يرجع اىل احنفاض حمزون اجلليكوجان مقارنة مع اقرام )سنة
احنفاض تركيز انزمي الفوسفوفركتوكيناز مما يقلل عمليات تكسري  ، اىل جانبرياضيني غريال) سنة 14

اجلليكوجني وهذا يؤدي اىل خفض يف شدة العمل وهذا ما جيعلنا نوقف املخترب عن اإلستمرار يف اداء 
؛ ويطابق كالمنا هذا ما  )%10اخنفاض يف السرعة دوران الدواسة ب (اإلختبار لعدم استوفاء شروطه 

ص  1993,نصرالدن سيد(و يطابقه أيضا نصر الدين سيد ) BRIKCI, 1995,P 277(اشار اليه بريكسي
299( 

2,68

3,4

4,26
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مقارنة بالفئة  )سنة 14-13(ويستنتج الطالب الباحث أن زيادة انتاج محض االكتيك لدى فئة  - 
-13(لدى فئة  )ث 380,9(على الرغم من ان متوسط زمن اداء اإلختبار )سنة رياضني  12-13(

وهذا يعود إىل  )سنة رياضني  13- 12(لدى فئة  )ث 505(اقل من زمن اداء اإلختبار )سنة 14
الزيادة يف خمزون اجلليكوجني وزيادة نشاط انزمي الفوسفوفركتوكيناز الراجعني اىل التقدم يف النمو 

 13 اىل12خاصة على مستوى العضالت اهليكلية الناتج عن إفراز هرمون التستوستريون ابتداءاً من سن 
 )  BRIKCI,,P 1995 276(1995سنة وهذا مايؤكدهربيكسي 

 واط 3عرض نتائج بعد االنتهاء من اجلهد مباشرة بعد شدة  - 1-3
بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من النتائج 

 .تكرارية ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات 

يبني نتائج املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  : )17(جدول رقم
 :واط3

الداللة مستوى 
 الداللة

F العينة 11–12سنة سنةرياضيني13–12 13–14سنة 
اجلدولة  مؤشرات سّ  ع سّ  ع سّ  ع احملسوبة

 دال

0,05 3,4 

75,8 1,67 170 2,58 169,5 3,61 183,5 
 نبض القلب

 د/ ن
غري 
 دال

 ضغط النبض 69 13,56 67,8 14,07 64,4 9,94 3,12
 مم زئبق

السعة احليوية ل 2,39 0,49 4,13 1,2 3,74 0,63 10,79 دال

 4,5 0,65 7,18 0,64 5,56 0,54 9,28 دال
محض الالكتيك 

 ل/ميلي مول
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يبني نتائج متوسطات املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند ) 14(رقم  الشكل
 واط3الشدة 

 املتوسطات احلسابية

 
 واط3لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )18(جدول رقم

سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12
ع سَ  ع سَ  ع س 

 12,7 25,3356,8 64,7 6,24 38,8 )بالثانية(زمن األداء 
 
 :نبض القلب-1- 1-3

 :واط 3يبني نتائج نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 19(جدول رقم

الداللة
مستوى 
 الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12
اجلدولة  احملسوبة سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 183,5 3,61 169,5 2,58 170 1,67 75,8 3,4 0,05 دال
 نبض القلب

 د/ ن
 

 واط3يبني نتائج متوسطات نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة ) 15(رقم  لالشك
 املتوسط احلسايب

 د/ ن

183,5

69

2,39 4,5

169,5

67,8

4,13 7,18
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د واحنراف / ن183,5سنة) 12-11(لقد بلغ متوسط نبض القلب لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم 
اما متوسط نبض القلب للفئة , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول3,61معياري

ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2,58د واحنراف معياري / ن169,5) سنة رياصيني 12-13(
د وباحنراف / ن170غري الرياضيني ) سنة 14- 13(اما متوسط نبض القلب للفئة , متوسطها احلسايب 

 .حول متوسطها احلسايب مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة  1.67معياري 
 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين - 

عند مستوى 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة  75,8احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر
هذا ما ينب , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05الداللة 

 13- 12( ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 
 ).سنة

ومما سبق يستنتج الطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون بنبض القلب احسن من اقرام الغري 
 ).ةسن14-13( و) سنة 12- 11(رياضيني 

ان حجم القلب لدى الرياضيني  1997حيث يشري ابو العال عبد الفتاح و حممد صبحي حسنني  - 
وزيادة الكفاءة البدنية بالنسبة الرياضيني على الغري % 22باكثر عن  يزيد عن مثيله غري رياضيني

يتميزون ايضا وبناءا على ذلك فان الرياضيني يتميزون بزيادة حجم القلب %  47الرياضيني حبوايل 
وعليه يستنتج الباحث ان ) 1997ابو العال عبد الفتاح و حممد صبحي حسنني (بكفاءة بدنية عالية 

 .عدد ضربات القلب لدى الرياضيني تكون اقل من الغري رياضيني نتيجة التدريب املنتظم
ياضية  لصاحل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات نبض القلب ما بني اموعتني الغري ر - 

تزداد سرعه النبض مع تقدم : مود حافظ النجار واخرونيفسره حم وهذا ما )سنة 14- 13( التالميذ 

183,5

169,5 170
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العمريه بسبب ارتفاع نشاط الوظائف القلبيه وتزداد ضربات القلب عند االحداث زياده كبريه ة املرحل
زياده تكرار , زياده مدة أجلهد , زياده شدة اجلهد, ارتفاع اجلهد ( مقارنه مع الكبار يف احلاالت 

 ).138ص,2001,حممود حافظ النجار ,زكية امحد فتحي ).(التمرين وتقليل فتره الراحه
 
 :ضغط النبض -2- 1-3

 :واط3يبني نتائج ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 20(جدول رقم

الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12
اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 غري
 69 13,56 67,8 14,07 64,4 9,94 1,85 3,4 0,05 دال

ضغط النبض 
 مم زئبق

 
يبني نتائج متوسطات ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 16(رقم  لالشك

 واط3
 املتوسط احلسايب

 مم زئبق

 
واحنراف  مم زئبق69سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم النبض  ضغطمتوسط بلغ  لقد

ضغط النبض متوسط اما , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول13,56معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة 14,07واحنراف معياري  مم زئبق67,8 ) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة 

69

67,8

64,4

62

63

64

65

66

67

68

69

70

ضغط النبض

12–11
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14–13
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 مم زئبق64,4غري الرياضيني ) سنة 14-13( للفئةضغط النبض متوسط اما , حول متوسطها احلسايب 
 مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 9,94وباحنراف معياري 

حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 
(  0.05عند مستوى الداللة 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة اقل وهي 1,85احملسوبة  Fبلغت 

فروق  نه ال يوجدهذا ما ينب ا, ) 27 – 2( رية وبدرجة احل ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك 
 .ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث

 :نبض القلب وضغط الدم زيادة نسبة-4- 1-3
بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند نبض القلب وضغط الدم نسبة زيادة يبني: )21(جدول رقم

 :واط 3الشدة 
 
 
 
 
ه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج ضغط النبض بني عينات البحث على الرغم من أن - 

إال أن هناك تطابق بني النسبة املؤوية  لزيادة نبض القلب والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض التجريبية 
يؤكده ابو العال و حممد صبحي  عند كل عينة  ويف هذه احلالة تعترب اإلستجابة عادية ومقبولة و هذا ما

املئوية لزيادة نبض حيث يفسر انه تعترب اإلستجابة عند جهد بدين معني عادية عندما تتطابق النسبة 
 .)83ص,1997,صبحي حسنني(.القلب و ضغط الدم 

 :السعة احليوية -5- 1-3
 :واط3بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج : ) 22( جدول رقم 

الداللة

مستو
ى 

الداللة
F 13–14سنة 

12–
سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12

اجلدولة احملسوبة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع

 السعة احليوية ل 2,39 0,49 4,13 1,2 3,74 0,63 4,28 3,4 0,05 دال

 
 
 

 13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12سنة %نسبة زيادة 
 ع سَ  ع سَ  ع سَ 

15,14 143,9 154,107,27 6,30 140 %نبض القلب
48,36 85,6 29,98 29,7968,9 67,9 %ضغط النبض
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بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج متوسطات ) 17(رقم  شكلال
 واط3

 املتوسط احلسايب
 لتر

 
 

واحنراف معياري  ل2,39سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم السعة احليوية لقد بلغ متوسط 
-12(للفئة السعة احليوية اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,49

, ما يبني ان النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 1,2واحنراف معياري ل 4,13) ينيضسنة ريا 13
مما يبني  0,63وباحنراف معياري ل 3,74غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة السعة احليوية ما متوسط  ا

 .ة حول متوسطها احلسايب كذلك أن النتائج متمركز

حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة  وهي اكرب 4,28احملسوبة  Fبلغت 

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
( هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).سنة 13-  12
احسن من اقرام الغري  بسعة حيويةومما سبق يستنتج الطالب الباحث ان  التالميذ الرياضني يتميزون - 

 ) . سنة14-13( و) سنة 12- 11(رياضيني 
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على اقرام األقل  )سنة14- 13( ونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة - 
حيث أن السعة احليوية ال تتاثر باالختبار البدين او اهود يف حينه ولكن تتاثر )سنة 12-11(سنا

تتأثر : ة طويلة من حياة الرياضي اىل جانب ظروف اخرى يذكرها حيث يشريباملمارسة الرياضية ملد
األحجام املختلفة للسعة احليوية حبجم الشخص حيث ثبت أنّ األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية 
وهي ختتلف باختالف عمر األفراد، وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع الرقود عنها يف وضع 

 .)314، صفحة 1999اء الدين ابراهيم سالمة، (ط بنوع الرياضة اليت ميارسها الفرد الوقوف و ترتب
 
 :النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك-6- 1-3

 :واط 3عند الشدة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكيبني نتائج ) 23( جدول رقم
 13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12سنة العينة

ع سَ  ع سَ  ع س 
 األكسيجيين اإلستهالك

vo2كغ/د/ميليلتر( النسيب( 
34,36 0,99 44,26 0,74 43,46 0,76 

 12,7 25,3356,8 64,7 6,24 38,8 )بالثانية(زمن األداء 
) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكلقد بلغ متوسط - 

وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حوملتوسطها  0,99واحنراف معياري )كغ/د/ميليلتر(34,36سنة
 44,26) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكاما متوسط , احلسايب 

اما , ما يبني ان النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 0,74واحنراف معياري )كغ/د/ميليلتر(
وباحنراف معياري  ل43,46غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك

 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,76
-12(لصاحل فئة النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف متوسطات  - 

طبيعي ومنطقي وذلك الن متوسط زمن رياضيني مقارنة مع اقرام الغري رياضيني وهذا أمر )سنة13
و كذلك فئة  )سنة12- 11(كان أعلى من متوسط  )سنةرياضيني13- 12( األداء بعد هذا اجلهد لفئة

حيث يعد استهالك األكسجني مقياسا للقدرة اهلوائية نظرا العتباره مؤشرا لقدرة  )سنة 13-14(
 وهذا مايطابق)221ص,1998,رضوان نصر الدين(.اجلسم على إنتاج الطاقة اهلوائية يف الدقيقة

 BRIKCI, 1995,P(بريكسي ان استهالك األكسجني يتزايد بصفة خطية مع شدة العمل وزمنه مايذكره
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ومطابقا ايضا ماجاء به ابو العال وامحد نصر الدين حيث انه عند اداء النشاط البدين يزداد معدل )  117
 .  %40اىل%30استهالك االكسجني بالعضلة حوايل 

كسجني وكلما طال زمن اهود لال ومنه نستنتج انه كلما زادت شدة اهود البدين زاد اإلستهالك- 
 .لال كسجني البدين زاد اإلستهالك

ثابثة لكل اموعات الثالث فان اإلستهالك مرتبط  مبا ان  الشدة يف هذا اإلختبار: ومنه نفسر انه - 
 .باملدة الزمنية

 :محض الالكتيك -7- 1-3
 :واط 3بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيكيبني نتائج :) 24(ول رقمجد

 الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12
اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 4,5 0,65 7,18 0,64 5,56 0,54 21,85 3,4 0,05 دال
محض الالكتيك 

 ل/ميلي مول

 
 

 واط3بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيكيبني نتائج متوسطات ) 18(رقم  الشكل
 املتوسط احلسايب

 ل/ميلي مول

 
 ل/ميلي مول4,5سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  محض الالكتيكلقد بلغ متوسط 
محض اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول0,65واحنراف معياري 

4,5

7,18

5,56
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ما يبني ان النتائج 0,64واحنراف معياري  ل/ميلي مول 7,18) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة  الالكتيك
غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  محض الالكتيكاما متوسط , متمركزة حول متوسطها احلسايب 

مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها  1.67وباحنراف معياري  ل/ميلي مول 5,56
 .احلسايب 

 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين - 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة  وهي اكرب 21,85احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
( هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).سنة 13-  12
نرجعه اىل  )ينيضسنة ريا 13-12(حل الرياضيني وهذا الفرق الواضح يف تركيز محض االكتيك لصا- 

 اجللكزة أنزمياتاىل تعود  يؤدياإلختبار بسبب التدريب املتواصل الذي بدوره  املدة الطويلة  الداء
 . االهوائية على العمل يف وسط حامضي بسبب ارتفاع نسبة محض االكتيك يف العضالت

 12- 11( التالميذاحنفاض محض االكتيك يف الدم عند  أنتنتج الطالب الباحث ومما سبق يس - 
- 13( و العينة)ينيضسنة ريا 13-12(يرجع اىل احنفاض حمزون اجلليكوجان مقارنة مع اقرام )سنة
احنفاض تركيز انزمي الفوسفوفركتوكيناز مما يقلل عمليات تكسري  ، اىل جانبرياضيني غريال) سنة 14

 شدة العمل و هذا ما جيعلنا نوقف املخترب عن اإلستمرار يف اداء اجلليكوجني وهذا يؤدي اىل خفض يف
؛ ويطابق كالمنا هذا ما  )%10اخنفاض يف السرعة دوران الدواسة ب (اإلختبار لعدم استوفاء شروطه 

 1993,نصرالدن سيد(و يطابقه أيضا نصر الدين سيد ) BRIKCI, 1995,P 277( اشار اليه بريكسي
 .)299ص 
 واط 4نتائج بعد االنتهاء من اجلهد مباشرة بعد شدة عرض  - 1-4

بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من النتائج 
 .ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات تكرارية 
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االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  يبني نتائج املؤشرات الفيسيولوجية بعد) 25(جدول رقم
 :واط4

 الداللة
مستوى 

 الداللة

 F 13–14سنة 
12–

سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12
 

اجلدولة  احملسوبة   مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع

 لداغري

0,05 3,4 

1,2 1,94 173,6 2,48 174,9 2,69 175,5 
 نبض القلب 

 د/ ن

غري دال 1,66 10 73,1 16,49 71,3 11,45 66,8 
 ضغط النبض

 مم زئبق
 السعة احليوية ل 2,26 0,71 3,06 0,85 3,41 0,93 4,5 دال

 3,15 0,15 3,14 2,15 5,56 0,5 6,09 دال
محض الالكتيك 

 ل/ميلي مول
 

يبني نتائج متوسطات املؤشرات الفيسيولوجية بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند ) 19(رقم  الشكل
 واط4الشدة 

 املتوسطات احلسابية

 
 
 
 
 
 

175,5
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 واط4لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )26(جدول رقم
سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12

ع سَ  ع سَ  ع س 
 0,73 17,88 7,12 21,5 3,10 14,3 )بالثانية(زمن األداء 

 
 :نبض القلب-1- 1-4

 :واط 4يبني نتائج نبض القلب بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 27(جدول رقم

الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضيني13 سنة   العينة 11–12
اجلدولة  مؤشر سَ  ع سَ  ع َ س ع احملسوبة

غ 
 الد

0,05 3,4 
1,2 

 1,94 173,6 2,48 174,9 2,69 175,5 
 نبض القلب

 د/ ن 
 

 واط4يبني نتائج متوسطات نبض القلب بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة ) 20(رقم  الشكل
 د/ ن املتوسط احلسايب

 
د واحنراف / ن175,5سنة) 12-11(لقد بلغ متوسط نبض القلب لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم 

اما متوسط نبض القلب , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2,69معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 2,48د واحنراف معياري / ن174,9) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة 

د / ن173,6غري الرياضيني ) سنة 14-13(اما متوسط نبض القلب للفئة , متوسطها احلسايب 

175,5

174,9

173,6

172,5

173

173,5

174

174,5

175

175,5

176
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ولداللة الفروق .ايب مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلس 1,94وباحنراف معياري 
احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر( بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 

) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة اقل وهي  1,2
ذات داللة  اليوجد فروق ههذا ما ينب ان, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5

 ).سنة 13- 12( احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 
راجع لقصر  يف نتائج نبض القلب إن عدم وجود فرق دال إحصائياالطالب الباحث يفسر سبق  ومما- 

 .زمن أداء األختبار 
وهذا نفسره  )سنة 13-  12( التالميذ الرياضيني لصاحل اال اننا نالحظ انه هناك فرق يف زمن االداء - 

 .بان مزاولة التدريبات املنتظمة يزيد من حتمل اجلهد البدين الطول مدة زمنية 
 :ضغط النبض -2- 1-4

 :واط4يبني نتائج ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 28(جدول رقم

الداللة

مستو
ى 

الداللة

F سنةرياضيني13–12 13–14سنة سنة   العينة 11–12

اجلدولة  مؤشر سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 غري
 10 1,85 3,4 0,05 دال

73,
1 16,49 71,3 11,45 66,8 

 ضغط النبض

 مم زئبق

يبني نتائج متوسطات ضغط النبض بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة ) 21(رقم  الشكل
 واط4

 مم زئبق

 
 مم زئبق66,8سنة) 12-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  ضغط النبضلقد بلغ متوسط  - 

ضغط اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 11,45واحنراف معياري 
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ما يبني ان النتائج 16,49واحنراف معياري  مم زئبق71,3) ينيضسنة ريا 13-12(للفئة  النبض
غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  ضغط النبض اما متوسط, متمركزة حول متوسطها احلسايب 

 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 10وباحنراف معياري  مم زئبق73,1
 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين  - 

عند مستوى 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fمن قيمة قل وهي ا 1,85احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر
هذا ما ينب , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05الداللة 

موعات الثالث يوجدال افروق ذات داللة احصائية ما بني ا. 
 :النبضنبض القلب وضغط  نسبة الزيادة  -3- 1-4

بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند نبض القلب وضغط النبض  نسبة الزيادة يبني) 29(جدول رقم
 :واط 4الشدة 

 
 
 
 
ه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج ضغط النبض بني عينات البحث على الرغم من أن - 

والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض التجريبية إال أن هناك تطابق بني النسبة املؤوية  لزيادة نبض القلب 
عند كل عينة  ويف هذه احلالة تعترب اإلستجابة عادية ومقبولة و هذا مايؤكده ابو العال و حممد صبحي 
حيث يفسر انه تعترب اإلستجابة عند جهد بدين معني عادية عندما تتطابق النسبة املئوية لزيادة نبض 

 .)83ص,1997,صبحي حسنني(.القلب و ضغط الدم 
 
 :السعة احليوية -4- 1-4
 :واط4بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج ) 30(جدول رقم 

الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12
اجلدولة احملسوبة  مؤشر سَ  ع سَ  ع سَ  ع

السعة احليوية ل 2,26 0,71 3,06 0,85 3,41 0,93 4,28 3,4 0,05 دال

 

 13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12سنة %نسبة زيادة 
 ع سَ  ع سَ  ع سَ 

 133,806,52 140,805,84 129,705,81 %نبض القلب
 4,06 68,60 29,54 38,9760,50 64,40 %ضغط النبض
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بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  السعة احليويةيبني نتائج متوسطات ) 22(رقم  لالشك
 واط4

 لتر

 
 
واحنراف  ل2,26سنة) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم السعة احليوية لقد بلغ متوسط - 

السعة احليوية اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول ,710معياري 
ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,81واحنراف معياري ل 3,06) سنة رياصيني 13- 12(للفئة 

وباحنراف ل 4 ,13غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة السعة احليوية اما متوسط , متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 0,93معياري 

حيث )فيشر F( لة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين ولدال
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة  4,28احملسوبة  Fبلغت 

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
( هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).سنة 14-  13
احسن من اقرام الغري  بسعة حيويةالتالميذ الرياضني يتميزون  ا سبق يستنتج الطالب الباحث انومم - 

 ) . رياضيني سنة13-12( و) سنة 12- 11(رياضيني 
عل اقرام األقل ) رياضيني سنة13-12( ونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة - 

 )سنة 12-11(سنا
حيث نفسر أن السعة احليوية ال تتاثر باالختبار البدين او اهود يف حينه ولكن تتاثر باملمارسة  - 

اىل جانب  ) رياضيني سنة13-12( ما ينطبق على فئة  الرياضية ملدة طويلة من حياة الرياضي وهذا
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تتأثر األحجام املختلفة للسعة احليوية حبجم : ظروف اخرى يذكرها اء الدين سالمة حيث يشري
الشخص حيث ثبت أنّ األفراد طوال القامة سعتهم الرئوية كبرية وهي ختتلف باختالف عمر األفراد، 

الرقود عنها يف وضع الوقوف و ترتبط بنوع الرياضة اليت ميارسها وتتأثر بوضع اجلسم فهي أقل يف وضع 
ومنه ندعم تفسرياتنا بنتائج قياسات الطول  314، صفحة 1999اء الدين ابراهيم سالمة، (الفرد 

 :والوزن اىل جانب السن وهي كالتايل
 .سم 142=الطول............32=الوزن.......11,5=السن: )سنة 12- 11(فئة  - 1
 .سم 151=الطول.........42,2=الوزن.......12,5=السن: ) رياضينيسنة13-12( فئة  - 2
 .سم 156,9=الطول............48,2=الوزن.......13,5=السن: )سنة 14- 13(فئة  - 3
 12-11(فئة علي  )سنة 14-13(فئة  ومنه نستنتج ان الفرق الدال احصائيا يف السعة احليوية لصاحل- 

الناتج عن التقدم يف مرحلة البلوغ او  سببه طول القامة والعمر وكل منهما من مؤشرات النمو )سنة
 .النظوج

 
 :النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك -5- 1-4
 :واط 4عند الشدة  النسيبvo2 األكسيجيين اإلستهالكيبني نتائج ) 31(جدول رقم 

سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12
ع سَ  ع َ س ع س 

 اإلستهالك
 النسيبvo2األكسيجيين

 )كغ/د/ميليلتر(

58,77 1,33 56,62 0,74 55,82 0,75 

) 12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكلقد بلغ متوسط - 
 وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 1,33واحنراف معياري  )كغ/د/ميليلتر(58,77سنة

) سنة رياصيني 13-12(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكاما متوسط , متوسطهااحلسايب 
اما , ما يبني ان النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 0,74واحنراف معياري )كغ/د/ميليلتر( 56,62

وباحنراف معياري  ل55,82غري الرياضيني ) سنة 14- 13(للفئة  النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالك
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,75

على  )سنة12- 11(لصاحل فئة النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكونستنتج أيضا انه ال يوجد فرق يف  - 
وهذا أمر طبيعي ومنطقي )سنة13- 12(وعلى الرياضيني من عمر )سنة 14- 13(اقرام األقل سنا

للفئات الثالثة بسبب وجود عالقة طردية  كما ذكرنا ال يوجد فرق يف متوسط نبض القلب وذلك النه
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بني معدل القلب واستهالك األكسجني حيث وجد أن أعلى استهالك لألكسجني يناسب أعلى نبض 
وهذا ما يطابق ما جاء به حممد نصر الدين .  )سنة12- 11(قلب ومها معا ينتسبان إىل فئة

حيث يعد , vo2االكسجيين القة ارتباط موجبة بني معدل القلب واإلستهالكوجود ع:1998رضوان
استهالك األكسجني مقياسا للقدرة اهلوائية نظرا العتباره مؤشرا لقدرة اجلسم على إنتاج الطاقة اهلوائية 

مما يوضح أن زيادة استهالك األكسجني يف اجلسم تعين قدرة العضالت على العمل وإنتاج ,يف الدقيقة 
اىل وجود عالقة خطية موجبة بني معدل  1975لطاقة  مدعما تفسريه بنظرية ادجنتونوكوننجهام ا

بالنسبة ألقصى معدل  %90اىل  %50تتراوح من  vo2القلب واستهالك األكسجني يف اجلسم 
ونرجعه حنن الطالب الباحث اىل قصر املدة الزمنية يف  )221ص,1998,نصر الدين رضوان(.للقلب

 .ATP-CPالعمل يف النظام 
 :محض الالكتيك -6- 1-4
 :واط 4بعد االنتهاء مباشرة من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيكيبني نتائج ) 32(جدول رقم 

الداللة

مستو
ى 

الداللة
F 13–14سنة 

12–
سنة  سنةرياضيني13  العينة 11–12

اجلدولة  مؤشرات سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 3,15 0,15 3,14 2,15 5,56 0,5 21,85 3,4 0,05 دال
 محض الالكتيك

 ل/ميلي مول
 

 واط4بعد االنتهاء من اجلهد عند الشدة  محض الالكتيكيبني نتائج متوسطات ) 23(رقم  الشكل
 

 ل/ميلي مول
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5,56
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 ل/ميلي مول  3,15سنة) 12- 11(الذي يبلغ عمرهم لدى التالميذ  محض الالكتيك لقد بلغ متوسط

محض اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,15واحنراف معياري 
ما يبني ان النتائج 2,15واحنراف معياري  ل/ميلي مول 3,14) سنة رياصيني 13- 12(للفئة  الالكتيك

غري الرياضيني ) سنة 14-13(للفئة  محض الالكتيك متوسطاما , متمركزة حول متوسطها احلسايب 
 .مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب  0,5وباحنراف معياري  ل/ميلي مول 5,56

حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 
 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة  21,85احملسوبة  Fبلغت 

, ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05عند مستوى الداللة 
 13(هذا ما ينب ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).سنة 14- 
 :كالتايلحيث كانت مدة أداء التمرين 

 ثانية 14: )سنة 12- 11(فئة  - 1
 ثانية21:) رياضينيسنة13-12( فئة  - 2
 .ثانية17: )سنة 14- 13(فئة  - 3
 )رياضيني سنة13- 12( ما قارنا نتائج محض االكتيك مبدة التمرين فاننا نفسر أن األفضلية للفئة  اذا - 

ذلك بكفاءة هذا اجلهاز الناجتة عن حيث نفسر .)الفسفايت( من حيث كفاءة اجلهاز الالهوائي الاللبين
 النمو اي التقدم يف البلوغ والتدريب املنتظم واملستمر

 14- 13(فئة اذاما قارنا نتائج محض االكتيك مبدة التمرين بني الفئات الغري رياضية فان األفضلية ل- 
 .حيث نفسر ذلك بكفاءة هذا اجلهاز الناجتة عن النمو اي التقدم يف البلوغ فقط.)سنة

 
مباشرة ويف مرحلة ) واط  2( بعد اجلهد  عند الشدة ,يف الراحة عرض نتائج نبض القلب - 1-5

 بعدها االستشفاء
بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من - 

 .ثيلها بيانيا يف مدرجات تكرارية النتائج ميكن عرضها يف اجلداول ومت
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مباشرة ويف ) واط  2( بعد اجلهد  عند الشدة ,يف الراحة نتائج نبض القلبيبني ) 33(جدول رقم
 بعدها مرحلة االستشفاء

سنة  رياضينيسنة13–12 13–14سنة  العينة 11–12
 مؤشرات س ع س ع س ع

 نبض القلب اثناء الراحة  76,3 2 72,5 1,5 74,2 1,98
 نبض القلب بعد اجلهد 171 2,93 169,5 2,57 170 1,67
 1:30: نبض القلب اثناء االستشفاء 138,3 8,06 128,3 5,17 129,25 4,62
 2:30: نبض القلب اثناء االستشفاء 115,2 4,01 105,8 7,54 90,7 8,41
 3:30: نبض القلب اثناء االستشفاء 76,6 1,9 73,4 2,06 78,2 3,81

 
مباشرة ) واط  2( بعد اجلهد  عند الشدة يف الراحةعرض نتائج نبض القلب يبني :)24(رقم الشكل

 بعدها ويف مرحلة االستشفاء

 
 

 واط2لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )10(جدول رقم
سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12

ع سَ  ع سَ  ع س 
116,08380,971,82 60,44505 271 )بالثانية(زمن األداء 
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 :مؤشرات شدة احلمل البدين-1- 1-5
 واط2شدةلعرض نتائج مؤشرات شدة احلمل البدين عند ايبني : )34(جدول رقم

 الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضي13
 ين

 11–12سنة
 العينة

اجلدولة  سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة
شدة 
 احلمل

 1,28 0,31 0,64 0,19 0,86 0,23 15,51 3,4 0,05 دال

مؤشرات 
شدة 
احلمل 
 البدين

 ث/نبضة

عند شدة 
احلمل 

 واط2

 
 واط2شدةلمؤشرات شدة احلمل البدين عند ا متوسطات عرض نتائجيبني : )25(رقم الشكل

 ث/نبضة

 
ث / ن1,28سنة) 12-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  مؤشر شدة احلمل البدينلقد بلغ متوسط 

مؤشر اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول 0,31واحنراف معياري 
ما يبني ان 0,19واحنراف معياري  ث/ ن0,64) سنة رياصيني 13- 12(للفئة  شدة احلمل البدين

) سنة 14-13(للفئة  مؤشر شدة احلمل البديناما متوسط , النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 
مما يبني كذلك أن النتائج متمركزة حول  0,23وباحنراف معياري  ث/ ن0,86غري الرياضيني 

 .متوسطها احلسايب 
حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 

 0.05 عند مستوى الداللة3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة  15,51احملسوبة  Fبلغت 

1,28

0,64
0,86

0

0,5

1

1,5

واط2شدة الحمل 
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13 –12 
ریاضیین 
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هذا ما ينب ان هناك فروق , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك ( 
 ).رياضيني سنة 13-  12( ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

راءاته امليدانية ذكرناه حول مؤشر احلمل البدين يف املعاجلة اإلحصائية  يف منهج البحث واج حسب ماو
وللتذكري فقط ان كلما كان مؤشر احلمل البدين اقل دلّ على سرعة استرجاع هذا الفرد بعد هذا ,

 . احلمل البدين
 سنة 13-  12( أوال: و منه نستنتج إن سرعة استرجاع بني الفئات الثالثة على الترتيب التايل - 

 .)سنة12- 11(و أخريا  )سنة 14-13(مث  )رياضيني
عن الفئات غري الرياضية راجع اىل املمارسة  )رياضيني سنة 13- 12( و نفسر سرعة استرجاع فئة  - 

الرياضية املنتظمة اليت ينتج عنها التكيف الوظيفي ملختلف أجهزة اجلسم اجتاه اجلهد البدين والذي ينتج 
 .عنه كذلك قابلية هذه الوظائف لالسترجاع السريع 

راجع اىل التقدم يف مرحلة النمو  )سنة12- 11(عن نظريا  )سنة 14- 13(اما سرعة استرجاع فئة  - 
املتمثل يف الطول و املساحة املسطحة اليت تعكس زيادة السعة احليوية وكرب حجم الرئتني كذلك الكتلة 

 .)544ص,2003,ابوالعال ( العضلية و الكبد الذي يعكس سرعة التخلص من خملفات اجلهد البدين
مباشرة ويف مرحلة ) واط  3( الشدة  داجلهد عنبعد  ,يف الراحة نتائج نبض القلبعرض  - 1-6

 .بعدهااالستشفاء
جمموعة من النتائج  إىلتوصل الطالب الباحث  األساسيةللدرجات اخلام للدراسة  اإلحصائيةبعد املعاجلة 

 .ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات تكرارية 
) واط  3( عند الشدة  اجلهد بعد,يف الراحةعرض نتائج نبض القلب يبني ) 35(جدول رقم 

 بعدهامباشرة ويف مرحلة االستشفاء
سنة  رياضينيسنة13–12 13–14سنة  العينة 11–12

 مؤشرات س ع س ع س ع
 الراحة  أثناءنبض القلب  76,3 2 72,5 1,5 74,2 1,98
 القلب بعد اجلهدنبض  183,5 3,61 184,9 2,73 184,1 5,43
1:30: االستشفاء أثناءنبض القلب  140,7 8,64 137,6 9,69 140,4 5,96
2:30: االستشفاء أثناءنبض القلب  115,44 7,26 110,6 12,39 95,9 5,64
3:30: االستشفاء أثناءنبض القلب  80,1 4,82 75,3 4,38 79,5 4,75
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) واط  3( بعد اجلهد  عند الشدة, عرض نتائج نبض القلب يف الراحةيبني :)26(رقم الشكل
 بعدها مباشرة ويف مرحلة االستشفاء

 

 واط3لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )18(جدول رقم
سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12

ع سَ  ع سَ  ع س 
 12,7 25,3356,8 64,7 6,24 38,8 )بالثانية(زمن األداء 

 
 :مؤشرات شدة احلمل البدين-1- 1-6

 واط3لشدةعرض نتائج مؤشرات شدة احلمل البدين عند ايبني  :)36(جدول رقم

الداللة
مستوى 
الداللة

F 13–14سنة 
12–

سنةرياضيني13 سنة  12–11 
 العينة

 
اجلدولة  احملسوبة   األمحال س  ع سَ  ع سَ  ع

 8,28 1,08 5,7 1,9 5,85 0,63 11,03 3,4 0,05 دال

مؤشرات 
شدة 
احلمل 
 البدين

 ث/نبضة

عند شدة 
احلمل 

 واط3
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 واط3لشدةمؤشرات شدة احلمل البدين عند امتوسطات عرض نتائج يبني : )27(رقم  الشكل
 ث/نبضة

 
/ ن8,28) 12ستة-11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم  مؤشر شدة احلمل البدين لقد بلغ متوسط 

اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول1,08واحنراف معياري ث 
ما يبني ان 1,9واحنراف معياري  ث/ ن5,7) سنة رياصيني 13-12(للفئة مؤشر شدة احلمل البدين 

) سنة 14-13(للفئة مؤشر شدة احلمل البدين اما متوسط , النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 
ك أن النتائج متمركزة حول مما يبني كذل0,63وباحنراف معياري  ث/ ن5,85غري الرياضيني 

 .متوسطها احلسايب 
حيث )فيشر F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين 

 0.05عند مستوى الداللة 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة 11,03احملسوبة  Fبلغت 
هذا ما ينب ان هناك فروق , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك ( 

 ).رياضينيسنة 13-  12( ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 
حسب ماذكرناه حول مؤشر احلمل البدين يف املعاجلة اإلحصائية  يف منهج البحث واجراءاته امليدانية و- 
هذا الفرد بعد هذا  اإلستشفاءوللتذكري فقط ان كلما كان مؤشر احلمل البدين اقل دلّ على سرعة ,

 .احلمل البدين
 سنة)13-12( أوال: يب التايلبني الفئات الثالثة على الترت اإلستشفاءو منه نستنتج إن سرعة  - 

 .)سنة12- 11(و أخريا  )سنة 14-13(مث  )رياضيني
عن الفئات غري الرياضية راجع اىل املمارسة  )رياضيني سنة 13- 12( و نفسر سرعة استرجاع فئة  - 

الرياضية املنتظمة اليت ينتج عنها التكيف الوظيفي ملختلف أجهزة اجلسم اجتاه اجلهد البدين والذي ينتج 
 .السريع  اإلستشفاءعلى  عنه كذلك قابلية هذه الوظائف

التقدم يف مرحلة النمو راجع اىل  )سنة12- 11(عن نظريا  )سنة 14- 13(اما سرعة استرجاع فئة  - 
املتمثل يف الطول و املساحة املسطحة اليت تعكس زيادة السعة احليوية وكرب حجم الرئتني كذلك الكتلة 
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 )544ص,2003,ابوالعال (العضلية و الكبد الذي يعكس سرعة التخلص من خملفات اجلهد البدين
 امض الالكتيك املتكون بعد األداءختتلف عملية االستشفاء بالنسبة حلوامهها هو محض الالكتيك حيث 

املرحلة السابقة واملرتبطة بأكسدة حامض الالكتيك يف : إىل مرحلتني االستشفاء حيث يقسم البدين
انتشاره خارج ب افةً إىل أكسدة حامض الالكتيكإض العضالت واملرحلة الثانية البطئية اليت ترتبط

كمية األكسجني  هو)51، صفحة1989عمار عبد الرمحن قبع، ( والدين األكسجني. العضالت
لراحة املستهلكة يف فترة استعادة الشفاء بعد األداء البدين اليت تزيد عن الكمية املستهلكة نفسها يف أثناء ا

حدمها غري الكتيكي واألخر الكتيكي ويصل حجم الدين غري  أجزئين ويتكون الدين األكسجيين من
لتر وهو ما يعطي الطاقة الالزمة الستعادة الفوسفات يف فترة وجيزة تتراوح ما  3,5-2الالكتيكي إىل 

ما اجلزء الالكتيكي فهو الذي ميد اجلسم بالطاقة الالزمة لتخليص العضلة والدم من أدقائق،  5-3بني 
 . أيضاً ألبطأاو جييناألكسيحامض الالكتيك فهو اجلزء األكرب من الدين 

مباشرة ويف مرحلة ) واط  4( بعد اجلهد  عند الشدة, القلب يف الراحة عرض نتائج نبض - 1-7
 بعدها االستشفاء

بعد املعاجلة االحصائية للدرجات اخلام للدراسة االساسية توصل الطالب الباحث اىل جمموعة من النتائج 
 .ميكن عرضها يف اجلداول ومتثيلها بيانيا يف مدرجات تكرارية 

) واط  4( بعد اجلهد  عند الشدة, نتائج نبض القلب يف الراحةعرض يبني ) 37(جدول رقم
 بعدها مباشرة ويف مرحلة االستشفاء

سنة  رياضينيسنة13–12 13–14سنة  العينة 11–12
 مؤشرات س ع س ع س ع

 نبض القلب اثناء الراحة  76,3 2 72,5 1,5 74,2 1,98
 اجلهدنبض القلب بعد  175,5 2,69 174,9 2,98 173,33 1,94
1:20: نبض القلب اثناء االستشفاء 130,5 4,15 111,6 12,25 124,11 2,72
2:20: نبض القلب اثناء االستشفاء 109 7,22 75,9 1,51 77,66 3,77
3:30: نبض القلب اثناء االستشفاء 77,3 1,56 72,5 1,5 74,55 1,34
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مباشرة ) واط4( بعد اجلهد  عند الشدة, عرض نتائج نبض القلب يف الراحةيبني :)28(رقم الشكل
 .بعدها ويف مرحلة االستشفاء

 
 

 واط4لشدةعند ا )بالثانية(زمن األداءمتوسطات عرض نتائج يبني : )26(جدول رقم
سنة  العينة  13–14سنة سنةرياضيني13–12 11–12

ع سَ  ع سَ  ع س 
 2,72 17,88 7,12 21,5 3,10 14,3 )بالثانية(زمن األداء 

 
 :شدة احلمل البدين مؤشر - 1-7

 واط4لشدةشدة احلمل البدين عند ا رعرض نتائج مؤشيبني : )38(جدول رقم

الداللة مستوى 
الداللة

F 12 13–14سنة–
سنةرياضيني13  11–12سنة

 العينة
اجلدولة  األمحال سَ  ع سَ  ع سَ  ع احملسوبة

 21,15 3,69 14,2 5,34 19,75 4,11 30,6 3,4 0,05 دال

مؤشرات 
شدة 
احلمل 
 البدين

ث/نبضة

عند شدة 
واط4احلمل

 

76,3

175,5

130,5

109
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 واط4لشدةمؤشرات شدة احلمل البدين عند امتوسطات عرض نتائج يبني : )29(رقم الشكل

 
 

/ ن21,15) سنة12- 11(لدى التالميذ الذي يبلغ عمرهم مؤشر شدة احلمل البدين لقد بلغ متوسط 
اما متوسط , متوسطها احلسايب  وهذا ما يبني ان النتائج متمركزة حول3,69واحنراف معياري ث 

ما يبني 5,34واحنراف معياري  ث/ ن14,2) ينيضسنة ريا 13- 12(للفئة مؤشر شدة احلمل البدين 
 14- 13(للفئة مؤشر شدة احلمل البدين  اما متوسط, ان النتائج متمركزة حول متوسطها احلسايب 

ذلك أن النتائج متمركزة حول مما يبني ك4,11وباحنراف معياري ث/ ن19,75غري الرياضيني ) سنة
 .متوسطها احلسايب 

 F( ولداللة الفروق بني اموعات الثالث استخدم الطالب الباحث اختبار التحليل التباين  - 
عند مستوى 3.40اجلدولية اليت بلغت  Fوهي اكربمن قيمة 30,6 احملسوبة  Fحيث بلغت )فيشر

هذا ما ينب , ) 27 – 2( وبدرجة احلرية  ℅95ودرجة الثقة  ℅5) درجة الشك (  0.05الداللة 
 13-  12( ان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث لصاحل التالميذ الرياضيني 

 ).رياضيني سنة
حسب ماذكرناه حول مؤشر احلمل البدين يف املعاجلة اإلحصائية  يف منهج البحث واجراءاته امليدانية و- 
ا كان مؤشر احلمل البدين اقل دلّ على سرعة استرجاع هذا الفرد بعد هذا وللتذكري فقط ان كلم,

 . احلمل البدين
 سنة 13- 12( أوال: بني الفئات الثالثة على الترتيب التايل اإلستشفاءو منه نستنتج إن سرعة  - 

 .)سنة12- 11(و أخريا  )سنة 14-13(مث  )رياضيني
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عن الفئات غري الرياضية راجع اىل املمارسة  )رياضيني سنة 13-  12( فئة  اإلستشفاءو نفسر سرعة  - 
الرياضية املنتظمة اليت ينتج عنها التكيف الوظيفي ملختلف أجهزة اجلسم اجتاه اجلهد البدين والذي ينتج 

 .عنه كذلك قابلية هذه الوظائف لالسترجاع السريع 
جع اىل التقدم يف مرحلة را )سنة12-11(عن نظريا  )سنة 14-13(فئة  اإلستشفاءاما سرعة  - 

النمو املتمثل يف الطول و املساحة املسطحة اليت تعكس زيادة السعة احليوية وكرب حجم الرئتني كذلك 
حيث )544ص,2003,ابوالعال (الكتلة العضلية و الكبد عند التقدم يف النمو يف هذه املرحلة العمرية 

 .اخللوي  ATPو CPيعكس هذا سرعة اعادة بناء الفوسفو كرياتني 
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 :اإلستنتاجات-2
 :يف الراحة  - 2-1
يستنتج الطالب ان  التالميذ الرياضني يتميزون بنبض القلب يف الراحةاحسن من اقرام الغري رياضيني - 
يتميزون بنبض القلب اعلى )سنة 12- 11(ان التالميذ ويستنتج ايضا)سنة14- 13( و) سنة 11-12(

 ).سنة14- 13( من اقرام فئة 
 .و نستنتج ايضاً انه ال يوجد اختالف يف ضغط النبض اتناء الراحة- 
( و) سنة 12- 11(التالميذ الرياضني يتميزون بسعة حيوية احسن من اقرام الغري رياضيني وايضا  - 

وهذا بسبب املمارسة الرياضية املستمرةايل جانب وضوح الفرق يف السعة احليوية اثناء ) سنة13-14
موعة الثالثة) سنة14- 13( والثالثة ) سنة 12-11(موعتني األوىلالراحة بني الصاحل ا. 

اليوجد فرق يف تركيز محض الالكتيك يف الدم بني جمموعات البحث يف حالة الراحة وذلك  واخريا- 
 .لعدم القيام باجلهد البدين ذو شدة حمددة

 :واط 2مباشرة بعد شدة  - 2-2
-11(الرياضني يتميزون بنبض القلب احسن من اقرام الغري رياضيني ان  التالميذ  ستنتج الطالب ا - 

 .نتيجة) سنة14-13( و) سنة 12
ما بني اموعات الثالث يف ضغط النبض االأن هناك تطابق بني النسبة املؤوية  لزيادة ال يوجد فرق - 

 .تعترب اإلستجابة عاديةنبض القلب والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض عند كل عينة  ويف هذه احلالة 
- 11(الطالب ان  التالميذ الرياضني يتميزون بسعة حيوية احسن من اقرام الغري رياضيني  وكذلك - 

) سنة14- 13( ونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة) سنة14- 13( و) سنة 12
تتاثر باالختبار البدين او اهود يف حينه حيث أن السعة احليوية ال )سنة 12-11(عل اقرام األقل سنا

ولكن تتاثر باملمارسة الرياضية ملدة طويلة من حياة الرياضي اىل جانب ظروف اخرى كاختصاص 
 .الرياضي وحجم اجلسم

على اقرام ) سنة12- 11(لصاحل فئة النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكيوجد فرق يف  اىل جانب - 
 )سنة13- 12(الرياضيني من عمر وعلى) سنة 14- 13(األقل سنا

يرجع اىل احنفاض )سنة 12-  11( يستنتج الطالب أناحنفاض محض االكتيك يف الدم عند التالميذ - 
رياضيني،  الغري) سنة 14-13(و العينة )سنة رياضيني 13-12(حمزون اجلليكوجان مقارنة مع اقرام 

 .يقلل عمليات تكسري اجلليكوجنياحنفاض تركيز انزمي الفوسفوفركتوكيناز مما  اىل جانب
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 واط 3مباشرة بعد شدة  - 2-3
- 11(يستنتج الطالب ان  التالميذ الرياضني يتميزون بنبض القلب احسن من اقرام الغري رياضيني - 

 ).سنة14-13( و) سنة 12
حيث ) سنة 14-  13( هناك فرق يف نبض القلب ما بني اموعتني الغري رياضية  لصاحل التالميذ  - 

العمريه بسبب ارتفاع نشاط الوظائف القلبيه وتزداد ضربات القلب ة تزداد سرعه النبض مع تقدم املرحل
زياده مدة , شدة اجلهد زياده, ارتفاع اجلهد ( عند االحداث زياده كبريه مقارنه مع الكبار يف احلاالت 

 )أجلهد
 اليوجد فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج ضغط النبض بني عينات البحث  - 

التجريبية إال أن هناك تطابق بني النسبة املؤوية  لزيادة نبض القلب والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض 
 .عند كل عينة  ويف هذه احلالة تعترب اإلستجابة عادية ومقبولة

-11(يستنتج الطالب ان  التالميذ الرياضني يتميزون بسعة حيوية احسن من اقرام الغري رياضيني  - 
) سنة14- 13( ونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة) سنة14- 13( و) سنة 12

هود يف حينه حيث أن السعة احليوية ال تتاثر باالختبار البدين او ا)سنة 12-11(عل اقرام األقل سنا
ولكن تتاثر باملمارسة الرياضية ملدة طويلة من حياة الرياضي اىل جانب ظروف اخرى كاختصاص 

 .الرياضي وحجم اجلسم
-12(لصاحل فئةالنسبيvo2األكسيجيين اإلستهالكأيضا انه يوجد فرق يف متوسطات - 

 اهود البدين زاد اإلستهالكرياضيني مقارنة مع اقرام الغري رياضيني وانه كلما زادت شدة )سنة13
 .لال كسجني لالكسجني وكلما طال زمن اهود البدين زاد اإلستهالكا

يرجع اىل احنفاض )سنة 12-  11( احنفاض محض االكتيك يف الدم عند التالميذ الطالب أن اىل جانب- 
رياضيني،  الغري) سنة 14-13(و العينة )سنة رياضيني 13-12(حمزون اجلليكوجان مقارنة مع اقرام 

احنفاض تركيز انزمي الفوسفوفركتوكيناز مما يقلل عمليات تكسري اجلليكوجني وهذا يؤدي  اىل جانب
 .اىل خفض يف شدة العمل

 واط 4مباشرة بعد شدة  - 2-4
يستنتج ايضا الطالب إن عدم وجود فرق دال إحصائيا يف نتائج نبض القلب راجع لقصر زمن أداء - 

وهذا ) سنة 13- 12( نالحظ انه هناك فرق يف زمن االداء لصاحل التالميذ الرياضيني اال اننا  األختبار
 .نفسره بان مزاولة التدريبات املنتظمة يزيد من حتمل اجلهد البدين الطول مدة زمنية

على الرغم من أنه اليوجد فروق ذات  ال يوجد فروق ذات داللة احصائية ما بني اموعات الثالث- 
ية يف نتائج ضغط النبض بني عينات البحث التجريبية إال أن هناك تطابق بني النسبة املؤوية داللة إحصائ
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 االستجابةلزيادة نبض القلب والنسبة املؤوية لزيادة ضغط النبض عند كل عينة  ويف هذه احلالة تعترب 
 .عادية ومقبولة

حيوية احسن من اقرام الغري  و نفس الشيء يستنتج الطالب ان  التالميذ الرياضني يتميزون بسعة- 
( ونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف السعة احليوية لصاحل فئة) سنة14-13( و) سنة 12- 11(رياضيني 

حيث أن السعة احليوية ال تتاثر باالختبار البدين او )سنة 12- 11(عل اقرام األقل سنا) سنة13-14
ة طويلة من حياة الرياضي اىل جانب ظروف اخرى اهود يف حينه ولكن تتاثر باملمارسة الرياضية ملد

 .كاختصاص الرياضي وحجم اجلسم
-12(لصاحل فئة النسيبvo2األكسيجيين اإلستهالكونستنتج أيضا انه يوجد فرق يف متوسطات  - 

 رياضيني مقارنة مع اقرام الغري رياضيني وانه كلما زادت شدة اهود البدين زاد اإلستهالك)سنة13
 .ال كسجنيا وكلما طال زمن اهود البدين زاد اإلستهالكالكسجني ا

من حيث كفاءة اجلهاز الالهوائي ) سنة رياضيني13- 12( أن األفضلية يف محض االكتيك للفئة  - 
حيث نفسر ذلك بكفاءة هذا اجلهاز الناجتة عن النمو اي التقدم يف البلوغ والتدريب ).الفسفايت(الاللبين

واذاما قارنا نتائج محض االكتيك مبدة التمرين بني الفئات الغري رياضية فان األفضلية املنتظم واملستمر 
 .حيث نفسر ذلك بكفاءة هذا اجلهاز الناجتة عن النمو اي التقدم يف البلوغ فقط) .سنة 14-13(فئة ل

 واط) 3,4, 2(اإلستشفاء بعد الشدة - 2-5
عن الفئات غري الرياضية راجع اىل املمارسة ) سنة رياضيني 13- 12( و نفسر سرعة استرجاع فئة 

الرياضية املنتظمة اليت ينتج عنها التكيف الوظيفي ملختلف أجهزة اجلسم اجتاه اجلهد البدين والذي ينتج 
 .عنه كذلك قابلية هذه الوظائف لالسترجاع السريع 

م يف مرحلة النمو راجع اىل التقد) سنة12- 11(عن نظريا ) سنة 14- 13(اما سرعة استرجاع فئة  - 
املتمثل يف الطول و املساحة املسطحة اليت تعكس زيادة السعة احليوية وكرب حجم الرئتني كذلك الكتلة 

 .العضلية و الكبد الذي يعكس سرعة التخلص من خملفات اجلهد البدين
 مناقشة الفرضيات -3

 :الفرضية األوىل 
يساعدان يف حتسني النمو يف مرحلة النضوج نفترض أن وضع املعايري وشروط احلمل البدين :وهي - 

 . اجلنسي
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املسجلةبني الفئات الثالث لصاحل الرياضيني يف كل املتغريات التابعة  حسب استنتاجاتنا حول الفروق - 
يف خبثنا هذا ؛ اثناء الراحة واثناء اجلهد ويف مرحلة اإلستشفاء؛ ان النمو اذا صاحبته ممارسة رياضية 

 .ستجابة جيدة يف حتمل اجلهد البدين اهلوائي والالهوائي ويف مراحل استشفائهمنتظمة ينتج عنها ا
على حتمل اجلهد ذو الشدة حتت ) سنة12- 11(وحسب ماستنتجناه ايضا حول عدم قدرة عينة - 

 . انزميفوسفوفركتوكيناز و  نقص خمازن اجلليكوجني بسبب) الكتيكي(القصوى
 .حتققتفنقول ان الفرضية االوىل لبحثنا قد  - 

 :الفرضية الثانية
نفترض أن يحدث النضوج فرق يف القدرة على حتمل اجلهد األقصى بني كل من : وتتمثل يف مايلي 

 .املراحل العمرية األوىل و الثانية
يف كل املتغريات التابعة يف خبثنا هذا  من خالل النتائج املتحصل عليها و اليت بينت عدم وجود فروق

فنستنتج انالنضوج ال حيدث فرق يف القدرة على حتمل اجلهد األقصى بني كل من  لصاحل فئة من الفئات
 ولكن استنتجنا ان النضوج حيدث فرق يف حتمل اجلهد حتت األقصى.املراحل العمرية األوىل و الثانية

 .بني املراحل العمرية األوىل و الثانية) الكتيكي(
 .ومنه نستنتج أن الفرضية الثانية مل تتحقق - 

 :ضية الثالثةالفر
نفترض وجود فرق يف مدة االستشفاء بني كل من عينات املرحلة األوىل و الثانية سببه التقدم يف  - 

 .مرحلة النضوج
بداللة العودة السريعة لنبض القلب  االستشفاءمن خالل مؤشر احلمل البدين الذي يدل على سرعة  - 

كان لصاحل الفئة اليت  تتقدم  االستشفاءاىل ما كان عليه يف وضع الراحة ؛  فانه يف كل شدة الحظنا أن 
سببه التقدم يف التقدم يف مرحلة النضوج الذي يتضح اساسا يف منو العضالت ).سنة 14-13(سنا

 .القلب والكليتني وظائف , سعة الرئتني,وظائف الكبد, اهليكلية 
وجود فرق يف مدة االستشفاء بني كل من عينات املرحلة األوىل و الثانية لصاحل املرحلة العمرية  نستنتج
 .فان الفرضية الثالثة قد حتققت وبالتايل.سببه التقدم يف مرحلة النضوج). سنة 14- 13(الثانية
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 خالصة عامة -4
البدنية و الرياضة مرهون مبجال التدريس وحتديد احلمل املناسب إن تطور و حتسني نتائج حصة التربية 

الذي يعتمد على أسس علمية و هذا للرفع من مستوى التالميذ و إعدادهم و تكوينهم وفق إمكانيام 
وقدرام الفسيولوجية لتحسني منوهم يف مرحلة النضوج اجلنسي باملمارسة الرياضية املستمرة واملنتظمة 

على النضوج اجلنسي  حبثنا هذا ان فعال هذه املمارسة  الرياضية املنتظمة هلا تاثري اجيايب حيث سجلنا يف
استجابة احسن للجهد البدين  اطهرتاليت ) سنة رياضية  13-12(اكدته نتائج فئة لك ماللمراهقني وذ

 تشكل املختلف الشدة ولكن هذا يستوجب ان يتم مراعات مراحل النضوج املتسلسلة واملختلفة اليت
محال البدنية وما مييزها مرحلة املراهقة املبكرة ككل مع مراعات خصوصيات كل مرحلة جتاه خمتلف األ

 .بعدها واالستشفاءبات جهدها ليف متط

 اقتراحات -5
 :بناءا على ما جاء يف الدراسة يوصي الباحث على مايلي

اجلنسي أثناء املراهقة املبكرة ضرورة معرفة أساتذة التربية البدنية والرياضة خصوصيات النضوج  - 
 .ليتسىن هلم حتديد احلمال البدنية  املناسبة لكل مرحلة داخل املراهقة املبكرة 

ونوصي بتشجيع املمارسة الرياضية املدرسية الصفية والالصفية يف صفوف املراهقني يف مرحلة  - 
 .النضوج اجلنسي ملا ملسناه من تأثري اجيايب علي هذه املرحلة

 .تقنني اجلهد البدين مما يتناسب مع خصوصيات كل مرحلة من مراحل املراهقة ضرورة  - 
جلميع شرائح ونوصي الباحثني على استكمال البحث يف جمال تقنني احلمل البدين املناسب بالنسبة  - 

 اتمع التربوي و املدرسي 
 نقترح كذلك استكمال نفس البحث على فئة اإلناث يف مرحلة املراهقة املبكرة  - 
 . تعميم نتائج البحث على املدارس التعليمية  لكي يتسىن االلتزام باألسس العلمية  - 

 .لفت االنتباه لالعتماد على االختبارات املعملية كوسيلة لتقنني احلمل البدين 

 

 



 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 

 

 املراجع و املصادر باللغة العربية 

 املراجع و املصادر باللغة األجنبية 

 مصادر من اإلنترنت 
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 املصادر املراجع و 

 :باللغة العربية املراجع و املصادر : أوال

القاهرة . فسيولوجيا اللياقة البدنية). 2003. (أبو العالء أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين.  -1
 دار الفكر العريب: 

دار الفكر : القاهرة. بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي). 1998. (أبو العال عبد الفتاح -2
 .العريب

دار : القاهرة. التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية ). 1997. (ابو العالء امحد عبد الفتاح -3
 .الفكر العريب

. فسيولوجيا التدريب الرياضي ). 1984. (أبو الفتاح ابو العالء ، حسن حممد عالوي -4
 .دار الفكر العريب : القاهرة

. فسيولو جيا اللياقة البدنية). 2003. (احامحد نصر الدين رضوان ابو العالء امحد عبد الفت -5
 .دار الفكر العريب: القاهرة

طرق البحث العلمي التحصيل ). 2000. (إخالص حممد عبد احلفيظ و مصطفى حسنني -6
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. اإلحصائي

: القاهرة. البحث العلمي يف اال الرياضي ). 1987. (اسامة كامل رتب و حممد عالوى -7
 .ر الفكر العريبدا

 .منشاء املعارف : االسكندرية. التدريب الرياضي وتطبيقاته). 1998. (امر اهللا امحد البساطي -8

دار الفكر : القاهرة). 2اإلصدار (فسيولوجيا الرياضة ). ) .1994اء الدين ابراهيم سالمة -9
 .العريب

دار الفكر : القاهرة. ياضيالتمثيل احليوي يف اال الر). ) .1999اء الدين إبراهيم سالمة - 10
 .العريب
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 دار الفكر العربي, التمثیل الحیوي للطاقة في المجال الریاضي 1994: بھاء الدین سالمة  - 11

 دون طبعة.الفكر الریاضي, فیسیولوجیة الریاضة واالداء البدني .2000.بھاء الدین سالمة - 12

 .دار الفكر العريب: القاهرة. الرياضياالستشفاء يف اال ). 1993. (بو العال امحد عبد الفتاح - 13

دون ,سوريا,دمشق ,املطبعة اجلامعية,احباث علم النفس واملراهقة  . 1979.حافظ الجمالي  - 14
 طبعة

مبادئ البحث العلمي يف التربية ). 1995. (حسن امحد الشافعي و سوزان أمحد علي موسى - 15
 .تنشئة املعارف: االردن. و الرياضية 

طرق البحث العلمي التحصيل  .( 2000) .و مصطفى حسنني خالص حممد عبد احلفيظ - 16
 .مركز الكتاب للنشر :القاهرة .اإلحصائي

مكتبة : القاهرة. البحث يف علم النفس). 1985. (ديوب بودب فال دلني ترمجة نبيل نوفل - 17
 .أجنلو

 دار الفكر: القاهرة. طرق قياس اجلهد البدين يف الرياضة). 1998. (رضوان حممد نصر الدين - 18
 .العريب

 .جامعة مستغامن: مستغامن . حماضرات ماستري السنة الثانية).  2010. ( رياض الراوي،  - 19

تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي  .1997 .ريسان خربيط وعلي تركي -20
 دار الشروق للنشر والتوزيع  عمان.

 . 2001مطبعة الغد القاهرةفيسيولوجية الرياضة : زكية امحد فتحي و حممود عبد احلافظ جنار -21

). 2اإلصدار (علم وضائف االعضاء و اجلهد البداين ). 1997. (سعد الدين حممد مسري -22
 .منسات املعارف: القاهرة

 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. نظريات التدريب الرياضي). 1997. (السيد عبد املقصود - 23
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االحصاء يف التربية البدنية و مبادئ ). 1988. (شامل كاتب حممد و قيس ناجي اجلبار - 24
 .مطبعة التعليم العايل: بغداد. الرياضية 

كيفيات تدربيية يف طرائق التدريس ). 1991. (عباس أمحد السمرائي ،عبد الكرمي السمرائي - 25
 .مطبعة احلكمة: البصرة . التربية البدنية 

 دون طبعة, بريوت ,معجم علم النفس دار النهضة العربية  . 1982 .عبد الرحمان العسوي - 26

ديوان املطبوعات اجلامعية : االسكندرية . مدخل اىل االحصاء ). 1999. (عبد القادر حلمي - 27
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 دار العودة بريوت,موسوعة علم النفس والتحليل النفسي.  1978 .عبد املنعم احلنفي -28

 .ديوان املطبوعات: ائراجلز. مبادئ االحصاء). 1994. (عبدالعزيز فهمي -29

  دار الفكر العريب.التدريب الرياضي.1992عصام عبد اخلالق   - 30

 معاصر ه يف مناهج البحث العلمي). 2005. (عطا اهللا أمحد - 31

 .مطابع الشروق : االسكندرية. محل التدريب). 1984. (علي بيك - 32

 الكویت دار الكتاب الحدیث ,انقاذ,تدریب, تعلم,التكنیك ,السباحة  على زكي وایمان زكي  - 33
2005 . 

: اجلزائر . مناهج البحث العلمي و طرق البحث ). 1995. (عمار بوحرس و حممد دنيات - 34
 .ديوان املطبوعات اجلامعية 

 .مطبعة دار الكتب للطباعة و النشر. الطب الرياضي). 1989. (عمار عبد الرمحن قبع - 35

 الطبعة الرابعة, دار الفكر العريب ,األسس النفسية للنمو  . بدون سنة .فؤاد البيهي السيد - 36

 .69ص1983فاروق عبد الوھاب  - 37
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دار : القاھرة). 1اإلصدار (مبادئ فسیولوجیا الریاضة ). 1983. (فاروق عبد الوھاب - 38
 .العربي الفكر

دار الفكر : عمان. علم التدريب الرياضي يف األعمار املختلفة). 1998. (قاسم حسن حسني - 39
 .للنشر

جامعة التربية : بغداد. الفسلجة). 1999( قيس ابراهيم الدوري طارق عبد املالك االمري  - 40
 .البدنية و الرياضية

. فسيولوجيا التدريب الرياضي). 1997. (ابو العالء امحد عبد الفتاح, حممد حسني عالوي - 41
 .دار الفكر العريب: القاهرة

 .دار املعارف: مصر). 10اإلصدار (اضي علم التدريب الري). 1994. (حممد حسني عالوي - 42

 .دار املعارف: مصر). 13اإلصدار (علم التدريب الرياضي ). 1994. (حممد حسني عالوي - 43

دار الفكر : القاهرة . التقومي و القياس يف التربية البدنية و الرياضية). 1987. (حممد صبحي - 44
 .العريب

تجايات البيوفسيولوجية لضغوط احلمل التدرييب و التكيف االس). 2000. (حممد عثمان - 45
 . دار الفكر العريب). 1اإلصدار (االمحال التدريبية بني النظرية و الواقع التدرييب 

. النظريات و الطرق التدربية البدنية ). 1992. (حممد عوض بسيوين و فيصل ياسني الشاطئ - 46
 .ديؤان املطبوعات: اجلزائر 

 اإلصدار( الریاضة لجھد البدني فيطرق قیاس ا). 1998. (محمد نصر الدین رضوان - 47
  .العربي الفكر دار: القاھرة). 1

اإلصدار (التدريب الرياضي احلديث ختطيط وتطبيق وقيادة ). 2001. (مفيت ابراهيم محادة - 48
 .دار الفكر العريب: القاهرة). 2
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 دار الفكر العربي
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الطبعة .دار املعارف.مصر.علم النفس الرياضي.علم النفس الرياضي.1979.حممد حسن عالوي- 57 
4  

 .دون طبعة.دار املعرفة اجلامعية .بريوت.علم النفس الرياضي .1995.عبد الرمحان العسوي- 58 

 دار للطباعة.مصر  .سيكولوجية الطفولة و املراهقة  .1974 .مصطفى فهمي - 59   

القاهرة .فيسيولوجيا اللياقة البدنية .1993. و امحد نصر الدين سيدالعال امحد عبد الفتاح  أبو-60 
  .الفكر العريب دار .

دار .عمان .تطبيقات يف علم الفيسيولوجيا والتدريب الرياضي.1997.جميد ريبطخريسان  -61 
 .الشرمق     للنشر والتوزيع



116 
 

مكتبة .الكويت .األسس الفيسيولوجية للتدريبات الرياضية .2000.هاشم عدنان الكيالين -62  
 .1الفالح الطبعة 

قياس طرق .2009.عماد الدين عباس ابو زيد و حممد امحد عبده خليل , علي فهمي بيك  -63  
  .منشاة املعارف,القدرات الالهوائية واهلوائية اإلسكندرية 

 .املصادر باللغة األجنبيةاملراجع و: ثانيا

1- A. Brikci. (1995). Physiologie Appliquee aux activites sportives. 
Edition ABADA. Alger 

2- FOX E, L. (1993). The Physiological of Exercise and Sport (5ed). 
;WCB Brown : benchrnark Pablisher,MADISON. 

3- Jakoubleu. (1967). Biochemie des sport ,Anleitung fur des 
fernstudium. Leipzig. 

4- silvester, J. c. (1981). course d orientation moderne. vigot. Paris. 

5- Starischka. (1988). trainingsplaning. Schormdorf. 

6- D.Seddiki. (1994). Physiologie Appliquee a l’ activite Physique et 
sportive. Ed.Fennec. A.Temouchente. Algerie 

 املصادر اإللكترونية:ثالثا

1- Staps 1/2001 (no 54), p. 89-108 .  Emmanuel Van Praagh et al. « La 
puissance maximale aérobie de l'enfant (de 1938 à nos jours) »,. 

2- http://www.educdz.com/ نبراس المعرفة  -منتدیات الجزائر التربویة   . الریاضة  
-المرحلة-خصائص-المراھقة :الموضوع ھو والنضوج الجنسي عند الذكور في الجزائر

  .ومشكالتھا

3- http://kenanaonline.com/ahmedkordy إنتاج الطاقة ,التدريب الرياضي علم ..   
⁄ أحمد السید كردى بواسطة 2010أغسطس  29نشرت فى    الریاضة ,الطفولة , األطفال

 -4 http://www.arabcoach.net/index.php. علم التدريب الرياضي   



 

 

 

 

 

 

 المالحــــق



  أ
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة   

واط 2عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة زيادة 
ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد
 ساسي نبيل 11 28 136 79 170 48 50 115 40
 باي رفيق 11 29 135 78 167 50 70 114 40
 بن صابر امحد 11 29 138 80 169 46 81 111 76
 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 177 40 71 139 77

 جنار اسامة 11 30 137 77 168 37 85 118 129
 كفيف عدالن 12 32 142 76 170 39 83 123 112
 خرويب عابد 12 33 149 75 172 49 80 129 63
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 175 44 65 136 48

 لزرق عالء 12 30 138 75 170 31 73 126 135
 بن داين احلاج 12 45 147 75 172 36 43 129 19

 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 76,3 171 42 70,1 124 56,1
 اإلحنراف املعياري 0,5 5,73 5,52 2,00 2,93 6,03 13,33 9 18,32

 



  ب
 

 

 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 2عند الشدة   

 

 السعة احليوية  تركيز حامض االكتيك
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 ساسي نبيل 11 28 136 35,42 0,9 2,6 1,8 2,7
 باي رفيق 11 29 135 35,07 0,97 2,8 1,8 2,2
 بن صابر امحد 11 29 138 35,07 0,76 2,52 1,9 2,6
 بن عطية امساعيل 11 30 145 34,7 0,97 2,6 2 2,2

 جنار اسامة 11 30 137 34,7 0,98 3 1,7 02:06
 كفيف عدالن 12 32 142 34,09 2,41 2,83 2,7 2,3
 خرويب عابد 12 33 149 33,78 2,47 4 2,7 2,4
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 31,7 1,56 4,53 2,9 3,3
 لزرق عالء 12 30 138 34,7 2,21 2,6 2,9 2,8
 بن داين احلاج 12 45 147 34,37 1,5 3 3 3

 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 34,36 1,47 3,04 2,34 2,68
 النحراف املعياري 0,5 5,73 5,52 0,99 0,63 0,64 0,51 0,39



  ت
 

 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 2عند الشدة   

 

مؤشر شدة  
 احلمل

 
ث/ض  

 زمن األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل
د  4قياسلت  يف
 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

نبض 
 القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
الدقيقة
2:30 

عند 
الدقيقة
1:30 

 ساسي نبيل 11 28 136 79 170 130 121 77 328 240 1,36
 باي رفيق 11 29 135 78 167 137 112 79 328 210 1,56
 بن صابر امحد 11 29 138 80 169 139 110 81 330 217 1,52
 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 177 137 111 75 323 300 1,07
 جنار اسامة 11 30 137 77 168 138 116 76 330 168 1,96
 كفيف عدالن 12 32 142 76 170 139 115 77 331 250 1,32
 خرويب عابد 12 33 149 75 172 132 110 76 318 291 1,09
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 175 135 120 75 330 339 0,97
 لزرق عالء 12 30 138 75 170 135 118 75 328 335 0,97
 بن داين احلاج 12 45 147 75 172 161 119 75 355 360 0,98
 حلسايبا املتوسط 11,5 32,9 141,8 76,3 171 138,3 115,2 76,6 330,1 271 1,28
 اإلحنراف املعياري 0,5 5,73 5,52 2,00 2,93 8,06 4,01 1,90 9,11 60,44 0,31



  ث
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة   

واط 3عند الشدة   
 اجلدول األول

 
نسبة زيادة ضغط 

النبض   
% 

نسبة زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

اجلهدبعد   الراحة بعد اجلهد الراحة 
 ساسي نبيل 11 28 136 79 185 48 78 134 62
 باي رفيق 11 29 135 78 188 50 46 141 8

 بن صابر امحد 11 29 138 80 181 46 74 126 61
 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 178 40 86 140 115
 جنار اسامة 11 30 137 77 189 37 62 145 67
 كفيف عدالن 12 32 142 76 185 39 56 143 43
 خرويب عابد 12 33 149 75 186 49 91 148 85
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 184 44 66 148 50
 لزرق عالء 12 30 138 75 180 31 56 140 80

 بن داين احلاج 12 45 147 75 179 36 75 138 108
 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 76,3 183,5 42 69 140,3 67,9

 اإلحنراف املعياري 0,5 5,73 5,52 2,00 3,61 6,03 13,56 6,30 29,79
 



  ج
 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 3عند الشدة   

 

 
 تركيز حامض االكتيك 

 
 السعة احليوية 

لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

االسماللقب   

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد
 ساسي نبيل 11 28 136 35,42 0,9 2,6 1,8 3,5
 باي رفيق 11 29 135 35,07 0,97 2,8 1,8 3,2
 بن صابر امحد 11 29 138 35,07 0,76 2,52 1,9 2,8
 بن عطية امساعيل 11 30 145 34,7 0,97 2,6 2 3,2
 جنار اسامة 11 30 137 34,7 0,98 3 1,7 3.7
 كفيف عدالن 12 32 142 34,09 2,41 2,83 2,7 3,3
 خرويب عابد 12 33 149 33,78 2,47 4 2,7 3,4
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 31,7 1,56 4,53 2,9 3,9
 لزرق عالء 12 30 138 34,7 2,21 2,6 2,9 3,4
 بن داين احلاج 12 45 147 34,37 1,5 3 3 3

 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 34,36 1,47 3,04 2,34 3,5
 النحراف املعياري 0,5 5,73 5,52 0,99 0,63 0,64 0,51 0,39

 

 



  ح
 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 3عند الشدة   

 

مؤشر 
شدة 
 احلمل

 
ث/ض  

زمن 
 األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل

قياسلت 
د  4يف

 استشفاء

استشفاء د 4قياسلت  يف 3النبض ل نبض  
 القلب

 بعد اجلهد
د/ض  
 

نبض 
 القلب
 الراحة

د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم
عند 

3:30الدقيقة  
عند 

2:30الدقيقة  
عند 

1:30الدقيقة  

 ساسي نبيل 11 28 136 79 185 141 119 79 339 35 9,68
 باي رفيق 11 29 135 78 188 144 122 77 343 40 8,87
 بن صابر امحد 11 29 138 80 181 137 115 81 333 30 11,1
 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 178 134 112 75 321 41 7,83
 جنار اسامة 11 30 137 77 189 135 118 76 320 33 9.96
 كفيف عدالن 12 32 142 76 185 131 104 77 312 30 10,4
 خرويب عابد 12 33 149 75 186 132 105 76 313 40 7,82
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 184 148 112 87 347 44 7,88
 لزرق عالء 12 30 138 75 180 144 126 86 356 48 7,41
 بن داين احلاج 12 45 147 75 179 161 125 87 373 47 7,93

 املتوسطا احلسايب 11,5 32,9 141,8 76 183,5 140,7 115,44 80,1 335,7 38,8 8,288

 اإلحنراف املعياري 0,5 5,73 5,52 2,00 3,77 8,64 7,26 4,82 18,82 6,21 1,07



  خ
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة   

واط 4عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة زيادة 
ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد
 ساسي نبيل 11 28 136 79 174 48 62 120 29
 باي رفيق 11 29 135 78 176 50 60 125 20
 بن صابر امحد 11 29 138 80 178 46 44 122 4

 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 176 40 74 138 85
 جنار اسامة 11 30 137 77 179 37 68 132 83
 كفيف عدالن 12 32 142 76 179 39 69 135 77
 خرويب عابد 12 33 149 75 176 49 62 134 26

 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 174 44 92 135 109
 لزرق عالء 12 30 138 75 173 31 69 130 122
 بن داين احلاج 12 45 147 75 170 36 68 126 89

 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 76,3 175,5 42 66,8 129,7 64,4
 اإلحنراف املعياري 0,5 5,735 5,528 2,00 2,69 6,033 11,45 5,814 38,972

 



  د
 

 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :جلدول الثاينا  
واط 4عند الشدة   

 

 تركيز حامض االكتيك
ل/ميلي مول   

 السعة احليوية 
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

بعد 
 اجلهد

 الراحة بعد اجلهد الراحة

 ساسي نبيل 11 28 136 60,14 0,9 1,5 1,8 2,7
 باي رفيق 11 29 135 59,75 0,97 1,58 1,8 2,6
 بن صابر امحد 11 29 138 59,75 0,76 1,5 1,9 2,2
 بن عطية امساعيل 11 30 145 59,43 0,97 1,58 2 3,2
 جنار اسامة 11 30 137 59,43 0,98 2 1,7 2,9
 كفيف عدالن 12 32 142 58,81 2,41 2,57 2,7 3

 خرويب عابد 12 33 149 58,51 2,47 2,57 2,7 3,1
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 56,41 1,56 3,49 2,9 3,4
 عالءلزرق  12 30 138 59,43 2,21 2,57 2,9 3,1
 بن داين احلاج 12 45 147 56,11 1,5 3,3 3 2.4
 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 58,77 1,47 2,26 2,34 3

 النحراف املعياري 0,5 5,73 5,52 1,3 0,63 0,75 0,51 0,15
 



  ذ
 

 

سنة غري الرياضيني 12-11جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 4عند الشدة   

 

مؤشر شدة 
 احلمل

 
ث/ض  

زمن 
 األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل
د  4قياسلت  يف
 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم
عند 

3:30الدقيقة  
عند 

2:30الدقيقة  
عند 

1:30الدقيقة  

 ساسي نبيل 11 28 136 79 174 134 114 80 328 9 36,44
 باي رفيق 11 29 135 78 176 131 116 79 326 16 20,37
 بن صابر امحد 11 29 138 80 178 138 118 79 335 14 23,92
 بن عطية امساعيل 11 30 145 74 176 126 101 77 304 10 30,4

 جنار اسامة 11 30 137 77 179 134 119 79 332 19 17,47
 كفيف عدالن 12 32 142 76 179 126 101 77 304 16 19

 خرويب عابد 12 33 149 75 176 129 104 76 309 17 18,17
 بن عابد ابراهيم 12 43 151 74 174 124 99 75 298 17 17,53
 لزرق عالء 12 30 138 75 173 133 113 76 322 12 26,83
 بن داين احلاج 12 45 147 75 170 130 110 75 315 13 24,23

 املتوسط احلسايب 11,5 32,9 141,8 76 175,5 130,5 109 77,3 317,3 14,3 21,152
 اإلحنراف املعياري 0,5 5,73 5,52 2,00 2,78 4,15 7,22 1,56 12,41 3,1 3,69



  ر
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة رياضيني 13- 12جمموعة   

واط 2عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة زيادة 
 ضغط  النبض

% 

نسبة زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد
 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 166 39 83 137 113
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 167 35 74 122 111
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 173 41 55 137 34
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 170 40 58 136 45
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 171 43 56 144 30

 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 170 40 82 123 105
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 173 42 87 140 107
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 170 62 72 130 16
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 165 62 70 126 13

 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 170 43 41 132 13
 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 169,5 44,7 67,8 132,7 58,7
 اإلحنراف املعياري  0,5 4,35 7,16 1,5 2,57 8,92 14,06 7,0 42,1



  ز
 

 

سنة رياضيني 13-12جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 2عند الشدة   

 

 تركيز حامض االكتيك
ل/ميلي مول   

 السعة احليوية 
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 32,82 1,84 4,14 2,8 2,8
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 32,61 1,8 3,21 2,8 2,7
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 31,86 2,26 3,29 2,9 3

 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 33,05 1,8 2,9 1,7 2,4
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 32,41 2 3,4 2,1 2,3
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 31,69 1,9 3,81 2,8 2,9
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 31,38 3,12 3,61 2,6 2,4
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 30,84 2,54 4,77 3,8 3,8
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 30,91 2,52 7,17 3,6 3,7
 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 31,38 4 5 4,2 4,3

 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 31,895 2,378 4,13 2,93 3,42
 النحراف املعياري  0,5 4,35 7,16 0,74 0,67 1,19 0,71 0,67

 



  س
 

سنة رياضيني 13- 12جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 2عند الشدة   

 

 

مؤشر 
شدة 
 احلمل

 
ث/ض  

 زمن األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل

قياسلت 
د  4يف

 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
2:30الدقيقة  

عند 
الدقيقة
1:30 

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 166 128 109 78 315 600 0,52
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 167 121 98 75 294 551 0,53
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 173 127 104 75 306 281 1,09
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 170 132 113 73 318 360 0,88
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 171 133 95 71 299 524 0,57
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 170 132 113 73 318 456 0,69
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 173 135 116 71 322 660 0,48
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 170 124 101 74 299 418 0,71
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 165 119 96 72 287 600 0,48
 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 170 132 113 72 317 600 0,53
 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 169,5 128,3 105,8 73,4 307,5 505 0,64
 اإلحنراف املعياري  0,5 4,35 7,16 1,5 2,57 5,17 7,54 2,05 11,51 116,08 0,19



  ش
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
واط 3عند الشدة  سنة رياضيني 13- 12جمموعة   

:اجلدول األول  
 

نسبة زيادة 
 ضغط  النبض

% 

نسبة زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

بعد 
 اجلهد

اجلهدبعد  الراحة  الراحة 

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 189 39 89 170 128
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 185 35 66 145 88
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 185 41 69 153 68
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 184 40 61 155 52
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 187 43 62 160 44
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 189 40 77 159 92
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 183 42 83 154 97
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 182 62 79 146 27
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 185 62 86 153 38
 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 180 43 68 146 55

 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 184,9 44,7 74 154,1 68,9
 اإلحنراف املعياري  0,5 4,353 7,16 1,5 2,73 8,92 9,60 7,27 29,98



  ص
 

 

سنة رياضيني 13- 12جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 3عند الشدة   

 

 تركيز حامض االكتيك
ل/ميلي مول   

 السعة احليوية 
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 45,18 1,84 3,21 2,8 3,6
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 44,97 1,8 3,23 2,8 3,4
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 44,22 2,26 3,83 2,9 4,6
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 45,41 1,8 1,9 1,7 3,9
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 44,77 2 2 2,1 3

 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 44,05 1,9 4,18 2,8 5,6
 راضية عليبن  العاب قوى 13 45 148 43,74 3,12 4,13 2,6 3,2
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 43,2 2,54 4,73 3,8 8,1
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 43,33 2,52 4,13 3,6 9

 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 43,74 4 3,5 4,2 10
 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 44,261 2,378 3,484 2,93 7,18
 النحراف املعياري  0,5 4,35 7,16 0,74 0,67 0,88 0,71 2,46

 

 



  ض
 

 

 

سنة رياضيني 13- 12جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 3عند الشدة   

مؤشر شدة 
 احلمل

ث/ض  

 زمن األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل
د  4قياسلت  يف
 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص
عند 

3:30الدقيقة  
عند 

2:30الدقيقة  
عند 

1:30الدقيقة  

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 189 143 97 76 316 120 2,63
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 185 141 121 75 337 60 5,61
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 185 140 118 74 332 90 3,69

 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 184 110 80 74 264 33 8
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 187 143 121 71 335 53 6,32
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 189 147 106 84 337 40 8,42
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 183 137 114 83 334 59 5,66
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 182 138 116 71 325 40 8,12
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 185 141 119 73 333 81 4,11
 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 180 136 114 72 322 71 4,53

 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 184,9 137,6 110,6 75,3 323,5 64,7 5,709
 النحراف املعياري  0,5 4,35 7,16 1,5 2,73 9,69 12,39 4,38 20,90 25,33 1,90



  ط
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
واط 4عند الشدة  سنة رياضيني 13- 12جمموعة   

:اجلدول األول  
 

نسبة 
زيادة 

ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
زئبقمم   
 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

بعد 
 اجلهد

 الراحة بعد اجلهد الراحة

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 172 39 79 142 102
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 176 35 67 134 91
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 179 41 79 145 92
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 173 40 54 140 34
 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 178 43 53 154 23
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 170 40 74 133 85
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 175 42 63 143 50
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 179 62 90 142 45
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 175 62 104 140 67
 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 172 43 50 135 16

 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 174,9 44,7 71,3 140,8 60,5
 اإلحنراف املعياري  0,5 4,35 7,16 1,5 2,98 8,92 16,49 5,84 29,54



  ظ
 

 

 

سنة رياضيني 13- 12جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 4عند الشدة   

 

 تركيز حامض االكتيك
ل/ميلي مول   

 السعة احليوية 
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص

بعد 
 اجلهد

 الراحة بعد اجلهد الراحة

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 57,54 1,84 2,8 2,8 2,8
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 57,33 1,8 2 2,8 2,9
 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 56,58 2,26 3,49 2,9 3,2
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 57,77 1,8 1,2 1,7 2

 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 57,13 2 2,8 2,1 2,2
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 56,41 1,9 3,73 2,8 3,6
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 56,1 3,12 3,9 2,6 3,2
 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 55,56 2,54 3,96 2,8 2,8
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 55,69 2,52 3,78 2,8 2,9
 بلحولبن عامر  كرة قدم 13 45 162 56,1 4 3 2,9 3,2
 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 56,62 2,37 3,06 2,62 3,14
 النحراف املعياري  0,5 4,35 7,16 0,74 0,67 0,85 0,37 0,28

 



  ع
 

 

سنة رياضيني 13- 12جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 4عند الشدة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشر شدة 
 احلمل

 
ث/ض  

 زمن األداء 
 ث

 جمموع
النبض 

 3ل
قياسلت 

د  4يف
 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

نبض 
 القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم اختصاص
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
الدقيقة
2:30 

عند 
الدقيقة
1:30 

 جبار سيد امحد العاب قوى 12 37 147 70 172 96 77 70 234 32 7,59
 عبو حممد العاب قوى 12 38 148 75 176 100 77 75 252 30 8,4

 غايل حممد كرة قدم 12 42 159 73 179 103 74 73 323 21 15,38
 دردور عبد الفاروق كرايت 12 36 143 72 173 126 75 72 273 16 17,02

 بلمومن رابح كرة قدم 12 39 138 70 178 120 74 70 264 29 9,1
 بن يوسف علي جيدو 13 43 152 73 170 118 77 73 268 17 15,76
 بن راضية علي العاب قوى 13 45 148 72 175 126 75 72 273 15 18,2

 بن جياليل سفيان كرايت 13 49 156 74 179 127 79 74 280 11 25,45
 دحو عماد الدين كرة القدم 13 48 157 73 175 103 76 73 252 28 9

 بن عامر بلحول كرة قدم 13 45 162 73 172 97 75 73 245 16 15,31
 املتوسط احلسايب  12,5 42,2 151 72,5 174,9 111,6 75,9 72,5 266,4 21,5 14,12
 اإلحنراف املعياري  0,5 4,3 7,16 1,5 2,93 12,25 1,51 1,5 23,25 7,17 5,34



  غ
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة   

واط 2عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة زيادة 
ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد
 خمتار حسني الناصر 13 40 150 75 170 45 82 126 82
 شيباين حممد 13 42 149 74 173 45 76 133 69
 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 167 32 50 116 56
 رمحاين انس 13 46 150 73 172 40 55 135 37
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 170 53 55 123 3,7
 ايطايل شوقي 14 50 159 74 168 36 64 127 77
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 170 54 67 136 24

 ساجي اء الدين 14 52 163 75 171 37 75 128 102
 قامي عبد الغين 14 54 169 70 169 52 59 141 13
 مهاري عباس 14 55 170 76 170 55 61 123 11

 احلسايباملتوسط  13,5 48,2 156,9 74,2 170 44,9 64,4 128,8 47,47
 اإلحنراف املعياري 0,5 4,70 8,05 1,98 1,67 7,95 9,94 7,06 32,66

 



  ف
 

 

سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 2عند الشدة   

 

 السعة احليوية  تركيز حامض االكتيك
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

اجلهدبعد   الراحة بعد اجلهد الراحة 

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 32,22 1,76 3,81 2,2 2,8
 شيباين حممد 13 42 149 31,86 1,86 3,69 2,6 3,4
 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 32,41 0,9 2.9 1,7 3
 رمحاين انس 13 46 150 31,24 1,29 2,7 2 4

 بلبشري ع اله 13 48 152 30,97 2 3 3 4,4
 ايطايل شوقي 14 50 159 30,72 1,76 3,8 2,6 3,7
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 30,72 3,7 3,63 4,1 4,3
 ساجي اء الدين 14 52 163 30,49 3,76 3,61 4 4,7
 قامي عبد الغين 14 54 169 30,27 2,76 4,55 3,2 3,6
 مهاري عباس 14 55 170 30,17 2 4,9 3,9 5

 املتوسط احلسايب 13,5 48,2 156,9 31,10 2,17 3,74 2,93 4,26
 النحراف املعياري 0,5 4,70 8,05 0,76 0,89 0,63 0,81 0,54

 

 



  ق
 

 

سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 2عند الشدة   

 

مؤشر شدة 
 احلمل

 
ث/ض  

زمن 
 األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل

قياسلت 
د  4يف

 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

 
د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
الدقيقة
2:30 

عند 
الدقيقة
1:30 

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 75 170 124 78 76 278 406 0,68
 شيباين حممد 13 42 149 74 173 135 97 77 309 441 0,7

 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 167 129 91 79 299 240 1,24
 رمحاين انس 13 46 150 73 172 126 79 76 281 360 1,08
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 170 124 80 78 282 360 0,78
 ايطايل شوقي 14 50 159 74 168 122 94 76 292 382 0,76
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 170 132 94 75 301 480 0,62
 ساجي اء الدين 14 52 163 75 171 133 95 77 395 300 1,31
 قامي عبد الغين 14 54 169 70 169 135 105 89 329 480 0,68
 مهاري عباس 14 55 170 76 170 132 94 79 305 360 0,84
 املتوسطا احلسايب 13,5 48,2 156,9 74,2 170 129,2 90,7 78,2 307,1 380,9 0,86
 اإلحنراف املعياري 0,5 4,70 8,05 1,98 1,67 4,62 8,41 3,81 32,71 71,82 0,23



  ك
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة   

واط 3عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة 
زيادة 

ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
زئبقمم   
 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 75 170 45 76 126 68
 شيباين حممد 13 42 149 74 180 45 76 143 68

 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 185 32 90 140 181
 رمحاين انس 13 46 150 73 185 40 86 112 115
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 185 53 83 143 56

 ايطايل شوقي 14 50 159 74 189 36 89 155 147
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 183 54 66 154 22

 ساجي اء الدين 14 52 163 75 186 37 78 148 110
 الغينقامي عبد  14 54 169 70 189 52 80 170 53
 مهاري عباس 14 55 170 76 189 55 75 148 36

 املتوسط احلسايب 13,5 48,2 156,9 74,2 184,1 44,9 79,9 143,9 85,6
 اإلحنراف املعياري 0,5 4,70 8,05 1,98 5,43 7,95 6,94 15,14 48,36



  ل
 

 

 

سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 3عند الشدة   

 

االكتيكتركيز حامض   السعة احليوية  
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 44,58 1,76 3,14 2,2 6,3
 شيباين حممد 13 42 149 44,22 1,86 3,13 2,6 6,7
 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 44,77 0,9 1,9 1,7 5,4
 رمحاين انس 13 46 150 43,6 1,29 2 2 5,8
 بلبشري ع اله 13 48 152 43,33 2 2,1 3 7,4
 ايطايل شوقي 14 50 159 43,08 1,76 3,63 2,6 7,8
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 43,08 3,7 3,73 4,1 9,1
 اء الدينساجي  14 52 163 42,85 3,76 3,63 4 9

 قامي عبد الغين 14 54 169 42,63 2,76 3,22 3,2 10
 مهاري عباس 14 55 170 42,53 2 3,8 3,9 9,9

 املتوسط احلسايب 13,5 48,2 156,9 43,46 2,17 3,02 2,93 9,16
 النحراف املعياري 0,5 4,70 8,05 0,76 0,89 0,71 0,81 0,79

 



  م
 

 

سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 3عند الشدة   

 

 

مؤشر 
شدة 
 احلمل

ث/ض  

زمن 
 األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل
د  4قياسلت  يف
 استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

د/ض  
 

 الطول
 

 سم

 الوزن
 

 كغ

 السن
 

 سنة

 اللقب االسم
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
2:30الدقيقة  

عند 
1:30الدقيقة  

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 75 170 126 82 80 288 30 9,6
 شيباين حممد 13 42 149 74 180 136 92 81 309 58 5,32
 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 185 141 95 76 312 48 6,5

 رمحاين انس 13 46 150 73 185 142 97 73 312 50 6,24
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 185 141 99 75 315 59 5,33
 ايطايل شوقي 14 50 159 74 189 145 101 75 321 57 5,63
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 183 139 95 83 317 56 5,66
 ساجي اء الدين 14 52 163 75 186 142 98 82 322 58 5,55
 قامي عبد الغين 14 54 169 70 189 145 101 86 332 80 4,15
 مهاري عباس 14 55 170 76 189 147 99 84 330 72 4,58
 املتوسط احلسايب 13,5 48,2 156,9 74,2 184,1 140,4 95,9 79,5 315,8 56,8 5,85
 اإلحنراف املعياري 0,5 4,70 8,05 1,98 5,43 5,66 5,35 4,223 11,74 12,72 1,40



  ن
 

 جداول املؤشرات الفيسيولوجية 
سنة غري الرياضيني 14- 13 جمموعة  

واط 4عند الشدة   
:اجلدول األول  

 
نسبة 
زيادة 

ضغط 
 النبض
% 

نسبة 
زيادة 
 النبض
% 

 ضغط النبض
 مم زئبق

 

 نبض القلب
د/ض  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 الناصرخمتار حسني  13 40 150 75 174 45 77 132 71
 شيباين حممد 13 42 149 74 175 45 77 136 71

 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 173 32 64 124 100
 رمحاين انس 13 46 150 73 170 40 66 132 65
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 174 53 60 129 13

 ايطايل شوقي 14 50 159 74 176 36 76 137 111
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 170 54 61 136 12

 ساجي اء الدين 14 52 163 75 174 37 90 132 143
 قامي عبد الغين 14 54 169 70 175 52 88 150 69
 مهاري عباس 14 55 170 76 175 55 72 130 31

 املتوسط احلسايب 13,5 48,2 156,9 74,2 173,6 44,9 73,1 133,8 68,6
 اإلحنراف املعياري 0,5 4,70 8,05 1,98 1,95 7,95 9,99 6,52 40,06



  ه
 

 

 

سنة غري الرياضيني 14-13جمموعة  :اجلدول الثاين  
واط 4عند الشدة   

 

 السعة احليوية  تركيز حامض االكتيك
لتر   

 االستهالك
 أألكسجني

د/مليلتر    
كغ/  

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم

 الراحة بعد اجلهد الراحة بعد اجلهد

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 56,94 1,76 3,73 2,2 4
 شيباين حممد 13 42 149 56,58 1,86 3 2,6 4

 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 57,13 0,9 1,7 1,7 3.8
 رمحاين انس 13 46 150 55,96 1,29 3 2 4

 بلبشري ع اله 13 48 152 55,69 2 4 3 4,2
 ايطايل شوقي 14 50 159 55,44 1,76 3,93 2,6 4,7
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 55,44 3,7 2,44 4,1 5,7
 ساجي اء الدين 14 52 163 55,22 3,76 2,93 4 5,9
 قامي عبد الغين 14 54 169 55 2,76 4,98 3,2 5,1
 مهاري عباس 14 55 170 54,89 2 4,44 3,9 6,4

 احلسايباملتوسط  13,5 48,2 156,9 55,82 2,179 3,41 2,93 5,56
 النحراف املعياري 0,5 4,71 8,05 0,75 0,89 0,93 0,81 0,59

 



  و
 

 

سنة غري الرياضيني 14- 13جمموعة  :اجلدول الثالث  
واط 4عند الشدة   

مؤشر شدة 
 احلمل

ث/ض  

زمن 
 األداء 
 ث

 جمموع
 3النبض ل

 4قياسلت  يف
 د استشفاء

د استشفاء 4قياسلت  يف 3النبض ل  نبض القلب 
 بعد اجلهد

د/ض  
 

 نبض القلب
 الراحة

د/ض  
 

 الطول
 سم

 الوزن
 كغ

 السن
 سنة

 اللقب االسم
عند 
الدقيقة
3:30 

عند 
الدقيقة
2:30 

عند 
1:30الدقيقة  

 خمتار حسني الناصر 13 40 150 75 174 124 76 75 275 19 30,55
 شيباين حممد 13 42 149 74 175 125 76 77 278 17 19,58
 جماهدي ع اجلليل  13 45 147 77 173 123 77 76 276 18 17,25
 رمحاين انس 13 46 150 73 170 120 75 74 269 19 20,69
 بلبشري ع اله 13 48 152 76 174 124 76 75 275 18 27,5

 ايطايل شوقي 14 50 159 74 176 126 75 74 275 18 15,27
 بن عدودة عبد اله 14 50 160 72 170 120 75 74 269 18 19,21
 ساجي اء الدين 14 52 163 75 174 126 86 74 286 17 17,87
 قامي عبد الغين 14 54 169 70 174 129 83 72 284 19 18,93
 مهاري عباس 13 40 150 75 174 124 76 75 275 17 30,55
 املتوسط احلسايب 13,44 47,4 155,44 74 173,33 124,11 77,66 74,55 276,33 17,88 19,75
 اإلحنراف املعياري 0,49 4,35 7,13 2 1,94 2,72 3,77 1,34 5,45 0,73 4,11
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  GOLF KETTLER الدراجة األرجومترية عنصور 

 

 

 

 



 املناسبة لكل سرعة علي الدراجة األرجومتريةدقيقة  /م.كغ:القدرة ب: جدول بني
 

 /م.كغ:القدرة ب
دقيقة عند 

 100سرعة لا
 دورة يف الدقيقة

 /م.كغ:القدرة ب
دقيقة عند 

 75سرعة لا
 دورة يف الدقيقة

 /م.كغ:القدرة ب
دقيقة عند 

 50سرعة لا
 دورة يف الدقيقة

 /م.كغ:القدرة ب
دقيقة عند 

 25سرعة لا
 دورة يف الدقيقة

الدرجات على 
 الدراجة

KETTLER 
GOLF 

673 501,69 318,14 134,6 00 

887,3 654,64 416,03 183,5 02 

1101,27 807,60 513,92 232,4 04 

1315,41 960,55 611,82 281,43 06 

1529,5 1111,74 709,91 330,8 08 

1743,68 1264,42 817,60 379,32 10 



 ملخص البحث
 

 تقنني احلمل البدين املختلف الشدة عند املراهقني يف مرحلة النضوج اجلنسي :عنوان البحث
 ذكور )14-11(مرحلة 

اليت يتم املبكرة  املوجودة داخل مرحلة املراهقة االختالفاتالبحث هو إبراز  اهلدف من هذا إن
يف مؤشرات النضوج اجلنسي دور املمارسة الرياضية يف حتسني النمو الذي يتضح  و فيها النضج اجلنسي

 )سنة14-11( هذه املرحلة العمرية إىلعلى عينة غري رياضية متثلت يف تالميذ ينتمون العمل  ؛فتطلب ذلك

لرياضة لممارسة نفس املرحلة ولكن  إىلوعينة تنتمي حصة رياضية واحدة يف املدرسة  إالوال ميارسون 
وكان علينا اختاذ املنهج الوصفي التجرييب . ذكرناها يف صفحة املالحق يف اختصاصات معينةباستمرار 
 داخلياحلمل البدين ال,خصائص املرحلة العمرية وهي فتناولنا عدة فصول . البحث أهداف إىلللوصول 

القياسات ملؤشرات  جمموعة منلنا فيها اجراءات ميدانية تناو يليها ياخلارجلوجي واحلمل الفيسيو
 :ستنتجنا انه ا وعاجلناها بوسائل احصائية ففسرناها وعند كل شدة  ختباراإل اثناء وبعد, النضوج قبل

. وهذه اإلختالفات جعلتنا نقسم مرحلة النضوج اىل مرحلتنيداخل هذه املرحلة يوجد اختالفات 
اجلهد  أثناء,قبل اجلهد اليت تطرقنا هلا يف هذا البحثؤشرات ويظهر هذا الفرق يف استجابات خمتلفة يف امل

مما جعلنا نستنتج  النضوج حلة وان املمارسة الرياضية املنتظمة حتسن النمو يف مر .ويف مرحلة اإلستشفاء
اليت تساعدنا يف التخطيط مستقبال يف  لكل مرحلة داخل مرحلة النضوج اجلنسيوخصوصيات  مزايا

 لتحسني النمو يف مرحلة البلوغ لدى أبناء وطننا برامج التدريب والتدريس



RESUME 

Cette étude a pour finalité de mettre la lumière sur les différenciations dans le 

développement fonctionnel lors de la période pré-pubertaire et définir le rôle de l’activité 

physique dans l’accélération  de ce processus de développement. Pour cela on a posé une 

problématique sur l’ambigüité qui s’installe autour de la classification des fourchettes d’âges 

déterminant la période pré-pubertaire lors du développement chez l’adolescent, et quelle est la 

dynamique de ce développement et sa relation avec l’adaptation à différentes charges 

physiques : modéré, sous maximale et maximale. Pour essayer de répondre à ce 

questionnement.  Notre échantillon est composé d’un premier groupe d’adolescents de (11-14 

ans) pratiquants l’activité physique dans le cadre scolaire et d’un deuxième groupe 

d’adolescents non sportifs de la même catégorie d’âge. L’hypothèse principale posée dans 

cette étude est la suivante : l’activité physique influence positivement sur le processus du 

développement fonctionnel chez adolescents  (11-14 ans).  Pour tester cette hypothèse on a 

utilisé la méthode expérimentale permettant d’étudier les réponses physiologiques des 

adolescents (11-14 ans) lors de repos, lors du l’effort et  lors de la récupération a certain 

paramètres  fonctionnels tel que la FC, VO2, CV, l’acide lactique, la tension artérielle, ainsi 

que un indice de la charge de travail traduisant le niveau de cette réponse physiologique a 

chaque charge physique. Après l’obtention, l’analyse et interprétation  de nos résultats, notre 

étude sort vers des conclusions  confirmant l’impact positif de l’activité physique sur le 

processus du développement fonctionnel chez les adolescents, comme on a constaté deux 

sortes de réponses physiologiques par apport aux paramètres étudiés chez les adolescents dans 

cette période de (11-14 ans) permettant de distinguées deux phases essentielles dans cette 

période pré-pubertaire comme suis : la première période est celle de (11-12 ans) et la 

deuxième est celle (13-14 ans). Cette classification reflète les spécifiés de chaque période du 

développement aidant dans  la planification des programmes d’entrainement et des charges 

physiques appropriées pour l’accélération de processus de développement chez nos 

adolescents (11-14). 

 


